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Motto 

 

“Kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan 

seorang ilmuan besar. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya.” 

(Albert Einstein) 

 

“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, 

berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.”  

(Soekarno, Presiden RI 1) 

 

“Selama Matahari masih terbit dari ufuk timur, disitulah Indonesia berada 

sebagai bangsa timur yang hebat, bangsa yang tidak mengenal kata 

menyerah.”  

(Eko Hertanto/UPN Yogyakarta) 

 

“Keadilan sosial di Indonesia yang saya maksud adalah ketika 

masyarakatnya mau saling perduli dan gotong-royong.”  

(Eko Hertanto/UPN Yogyakarta)  
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ABSTRAK 

 

Lokasi TPA piyungan terdapat di dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, 
Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi 
tersebut terletak di sebelah tengara dari pusat kota Yogyakarta + 13 km dari akses 
Jalan Yogya-Wonosari. TPA seluas + 12 hektar ini mulai dioperasionalkan sejak 
tahun 1996. 

TPA piyungan ini adalah satu-satunya TPA yang menampung sampah 
yang dihasilkan dari warga Yogyakarta sekitar 300 - 400 ton per hari.Banyaknya 
sampah yang dihasilkan ini juga akan berdampak pada lingkungan sekitar,baik 
fisik atau non fisik. Air lindi yang dihasilkan oleh TPA piyungan akan berdampak 
buruk juga tidak adanya pengelolaan yang benar. 

Air lindi yang dihasilkan oleh TPA Piyungan akan meresap melalui 
akuifer dan terbwa arus air bawah tanah. Untuk mengetahui arah pencemaran 
maka dilakukan penelitian penyebaran pncemaran air tanah. Air akan mengalir 
dari tempat yang tinggi ketempat yang rendah. Prinsip ini yang akan digunakan 
dalam meneliti arah pencemaran air tanah. 

Kedalaman muka air tanah warga sekitar TPA adalah bervariasi antara 5-
15 m, dan jarak ke Sungai Opak adalah 200 m,maka TPA Piyungan sudah 
memenuhi syarat untuk jadi TPA (Kedalaman muka air tanah yang di ijinkan 
untuk TPA adalah minimal 3 m, dan jarak antara sungai dan TPA adalah minimal 
150 m.). 

Berdasar pengukuran air di TPA Piyungan mengarah ke barat sampai barat 
laut mengikuti kemiringan topografi dan searah aliran sungai yang menuju ke 
Sungai Opak ke areal pemukiman di Dusun Banyakan. 

   

                                                                                                                        iii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 

aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang 

diakhiri dengan sebuah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang 

bersangkutan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia 

bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam 

kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan 

pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga bertujuan 

untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (As’ad, 2002) 

Pekerjaan yang dimiliki oleh seorang karyawan tentu berbeda 

dengan karyawan yang lainnya. Masing-masing pekerjaan memiliki 

karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan bobot pekerjaan yang berbeda 

pula. Berat atau ringan suatu pekerjaan selain dapat diukur dari deskripsi 

pekerjaan itu sendiri dapat pula diukur dari sikap seorang pekerja dalam 

menanggapi pekerjaannya. Pekerjaan yang dianggap sebagai tuntuan akan 

menjadikannya berat, sebaliknya bila pekerjaan dianggap sebagai karya 

maka pekerjaan tersebut akan dikatakan ringan. 

Dalam menjalankan pekerjaan seorang karyawan dapat mengalami 

stres. Menurut Kreitner dan Kinicki (2004), stres adalah tanggapan perilaku, 

fisik, dan psikologis terhadap stressor atau penyebab stres. Stres terjadi 
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karena adanya interaksi individu dengan individu yang lain. Dalam 

kehidupannya manusia selalu mengadakan hubungan timbal balik dengan 

manusia lain. Untuk itu diperlukan keseimbangan dalam dirinya. Dengan 

terjadinya stres tentu akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi 

perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Hal ini berarti stres berperan 

merusak kepuasan kerja. Secara sederhana, stres mempunyai potensi untuk 

mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja, tergantung seberapa besar 

tingkat stres. 

Kajian terhadap stres jika dikaitkan dengan lama dan intensitasnya, 

dapat bersifat sementara atau jangka panjang, ringan atau berat, sangat 

tergantung pada seberapa lama penyebabnya berlangsung, seberapa besar 

kekuatan dan seberapa besar kemampuan karyawan untuk menghadapinya. 

Jika stres bersifat sementara dan ringan, kebanyakan orang dapat 

menanganinya atau sekurang-kurangnya dapat mengatasi pengaruh burnout 

(suatu situasi dimana karyawan menderita kelelahan kronis, kebosanan, 

depresi, dan menarik diri dari pekerjaan) biasanya seseorang itu akan 

menjadi sinis tentang karir mereka dan merasa berprestasi rendah. 

Selanjutnya, dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, menurut 

Mardiana dan Muafi (2001) stres dapat diklasifikasikan menjadi tiga faktor 

(stressor). Pertama adalah organizational stressor, yang secara langsung 

terkait dengan lingkungan kerja dan fungsi secara langsung dengan 

pekerjaan. Faktor kedua, life events yang tidak dipengaruhi oleh aspek 

organisasi tetapi lebih didominasi dari peristiwa kehidupan individu. Faktor 
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ketiga, individual stressor terkait dengan karakteristik yang dimiliki masing-

masing individu dalam memandang lingkungannya (Singer, 1990; Robbins, 

1996; Cook, 1988). 

Kondisi-kondisi yang menyebabkan stres disebut stressor. Sumber 

stres dapat mempengaruhi kinerja yang terkait dengan faktor organisasional 

antara lain adalah : a) tuntuan tugas, merupakan tuntutan yang dikaitkan 

pada pekerjaan seseorang, b) tuntutan peran, berhubungan dengan tekanan 

yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dan peran tertentu yang 

dijalankan dalam suatu organisasi, c) tuntutan pribadi, tekanan yang 

diciptakan oleh karyawan lain (Robbins, 1996). 

Sementara itu Ivancevich (2001) menyatakan bahwa pengelolaan 

kinerja (performance management) merupakan proses dimana para 

eksekutif, manajer, dan supervisor bekerja untuk menyelaraskan kinerja 

karyawan dengan sasaran perusahaan. Kinerja karyawan merupakan tujuan 

akhir dan merupakan cara bagi manajer untuk memastikan bahwa aktivitas 

karyawan dan output yang dihasilkan kongruent dengan tujuan organisasi. 

kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan (As’ad, 2002). Terkait dengan stres kerja, kinerja mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap stressor. Bila dikaitkan dengan kerja, 

stres dapat bersifat fungsional atau positif, tetapi dapat juga berperan 

disfungsional atau merusak kepuasan kerja karyawan. Setiap individu 

mempunyai toleransi yang berbeda terhadap berbagai situasi stres yang 

dialaminya. 
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Di abad millennium seperti sekarang, produktivitas kerja merupakan 

aspek penting dalam usaha peningkatan kinerja karyawan. Oleh karenanya 

penilaian terhadap kinerja karyawan perlu dilakukan. Jika organisasi 

percaya bahwa setiap individu mempunyai potensi dan kekuatan yang dapat 

dioptimalkan melalui suatu iklim yang sehat, maka dalam organisasi akan 

mempunyai sistem penilaian yang berusaha mengenali, mempertajam, 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta kemampuan karyawan 

(Rao, 1996). Oleh karenanya kinerja karyawan perlu memperoleh perhatian 

antara lain dengan melaksanakan kajian yang berkaitan dengan variabel 

stres kerja (stressor). Kajian tersebut diharapkan dapat digunakan untuk 

merumuskan cara-cara yang paling tepat dalam menggerakkan dan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Dapat dipastikan bahwa semua karyawan pernah mengalami stres 

kerja. Namun demikian tingkatan stres kerja karyawan satu dengan yang 

lainnya tentu berbeda. Karyawan yang dapat menanggulangi stres atas 

pekerjaannya akan memiliki dampak yang positif terhadap pekerjaannya, 

dalam arti stres yang dialami tidak menurunkan tingkat kepuasan kerja 

karyawan. Sebaliknya bagi karyawan yang tidak dapat menanggulangi stres, 

kepuasan kerja karyawan yang bersangkutan akan menurun seiring dengan 

meningkatnya tingkat stres yang dialami. 

Pada dasarnya seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan 

tinggi kesetiannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanya memperoleh 

kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan kerja 
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sebenarnya mempunyai makna bagi seorang pekerja, yaitu kepuasan dan 

kerja. Kepuasan adalah sesuatu perasaan yang dialami oleh seseorang, 

dimana apa yang diharapkan telah terpenuhi atau bahkan apa yang diterima 

melebihi apa yang diharapkan, sedangkan kerja merupakan usaha seseorang 

untuk mencapai tujuan dengan memperoleh pendapatan atau kompensasi 

dari kontribusinya kepada tempat pekerjaannya (H. Teman Koesmono, 

2005).  

Kualitas sumber daya manusia akan terpenuhi apabila kepuasan 

kerja sebagai unsur yang berpengaruh terhadap kinerja dapat tercipta dengan 

sempurna. Agar karyawan selalu konsisten dengan kepuasannya maka 

setidak-tidaknya perusahaan selalu memperhatikan lingkungan di mana 

karyawan melaksanakan tugasnya misalnya rekan kerja, pimpinan, suasana 

kerja dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang 

dalam menjalankan tugasnya. 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan (Nitisemito, 1996:109). Adapun indikator lingkungan kerja antara 

lain: pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, penerangan, keamanan, dan 

kebisingan. Dengan menjaga kondisi lingkungan kerja yang ada, hal tersebut 

akan mendorong rasa nyaman didalam bekerja sehingga kualitas pekerjaan 

menjadi maksimal untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan sehingga dapat 

diharapkan dengan lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 
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Menurut pendapat Darvis (1981), menyatakan bahwa lingkungan 

kerja dalam suatu organisasi mempunyai arti penting bagi individu yang 

bekerja di dalamnya, karena lingkungan ini akan mempengaruhi secara 

langsung maupun tidak langsung manusia yang ada di dalamnya.  

Lingkungan kerja dalam organisasi akan memberikan gambaran 

bahwa seseorang bekerja akan menghasilkan output yang baik bila mereka 

cocok dengan organisasi dan pekerjaannya, maka tugas  utama manajer 

(pemimpin) adalah melakukan kepemimpinan dengan segala tekniknya.  

Banyak perusahaan yang mengalami pasang surutnya kinerja 

karyawan. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kinerja baik, manakala 

mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, artinya mencapai 

sasaran dengan atau menurut standar yang ditentukan dengan penilaian 

kinerja, dengan kata lain ini akan mendorong karyawan untuk bersaing 

memperoleh penghargaan, bonus atau dipromosikan kejabatan yang lebih 

baik. Menurut (Suyadi Prawirosentono 2008:2), kinerja merupakan hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

PT. Putera Dharma sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang pengemasan kaleng yang terletak di jalan Rawa Bali Pulo Gadung 

Jakarta Timur, dalam proses produksinya mengandalkan tenaga manusia. 

Jadwal produksi yang begitu ketat yang diterapkan oleh pihak manajemen 

tentunya akan berdampak pada kondisi kerja karyawan. Oleh pihak 

manajemen tentunya akan berdampak pada kondisi kerja karyawan. Dengan 
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jadwal produksi yang begitu ketat dimungkinkan karyawan PT. Putera 

Dharma mengalami stres kerja. Stres kerja yang dialami karyawan PT. 

Putera Dharma tentu saja dapat berdampak meningkatkan maupun 

menurunkan kinerja karyawan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

kepuasan kerja karyawan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan 

kepuasan kerja karyawan PT. Putera Dharma harus mendapat perhatian 

yaitu masih ditemukannya menempatkan orang tidak pada tempatnya yakni 

tidak sesuai dengan analisis jabatan atau analisis pekerjaan, sistem promosi 

yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesama rekan kerja sering 

tidak saling membantu dan kurangnya penghargaan terhadap karyawan yang 

berkinerja baik. 

Keadaan yang demikian harus diantisipasi secepatnya karena jika 

seorang karyawan tidak puas biasanya mempunyai motivasi yang rendah. 

Akibatnya dalam bekerja pun mereka biasanya kurang bersemangat, malas, 

lambat bahkan bisa banyak melakukan kesalahan dan lain-lain hal yang 

bersifat negatif sehingga menimbulkan pemborosan biaya, waktu serta 

tingkat absensi yang tinggi. 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk 

diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan 

proses produksi dalam suatu perusahaan, Namun lingkungan kerja 

mempunyai perngaruh langsung terhadap para karyawan yang 

melaksanakan proses produksi tersebut. Lingkungan kerja yang 

memusatkan bagi karyawannya dapat meningkatkan kinerja sebaliknya 
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lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja karyawan 

(Lilik Khoiriyah, 2009 : 8) 

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila 

manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan 

nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam 

jangka waktu yang lama. lebih jauh lagi lingkungan-lingkungan kerja yang 

kurang baik dapat menutut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan 

tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien 

(Sedarmayanti, 2001, dalam Lilik Khoiriyah 2009). 

Dengan adanya perubahan-perubahan mendasar tersebut, pihak 

manajemen merasa perlu mengantisipasi dengan menyusun pola kerja 

organisasi yang mampu mengkoordinir tujuan dan sasaran perusahaan 

serta mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

PT Putera Dharma adalah anak perusahaan PT. Manstrust yang 

bergerak di bidang pengolahan makanan kaleng. Sebagai salah satu 

Strategi Business Unit PT. Manstrust, kebijakan dan arah perusahaan PT. 

Putera Dharma tidak lepas dari kebijakan perusahaan induknya. 

Berdasarkan kebijakan perusahaan induknya, PT. Putera Dharma 

diarahkan untuk berkonsentrasi pada produk-produk tertentu. Strategi 

konsentrasi produk ini diikuti dengan pemindahan beberapa fasilitas yang 

terakhir terjadi pada akhir tahun 1995, yaitu fasilitas pembuatan kaleng, 

yang dipindahkan ke anak perusahaan lain PT. Pratama Abadi Nusa 



9 
 

Industri Tangerang Banten. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang "Pengaruh Stressor, Kepuasan Kerja dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo 

Gadung Jakarta Timur " 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang 

diajukan penelitian ini adalah: 

1. Apakah stressor, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT.Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur? 

2. Apakah stressor, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur? 

3. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan variabel stressor, kepuasan 

kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 
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karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel stressor, kepuasan kerja, dan 

lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. 

3. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta 

Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga mengenai 

faktor-faktor yang berkaitan dengan stressor, kepuasan kerja, dan 

lingkungan kerja, serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Di 

samping itu juga memberikan masukan bagi kalangan manajemen 

sumber daya manusia khususnya mengenai stressor, kepuasan kerja, dan 

lingkungan kerja yang dialami karyawan, serta kompetensinya sebagai 

pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melakukan penilaian 

terhadap kinerja karyawan di PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur. 

2. Bagi Penulis 

Untuk mempelajari serta mendalami disiplin ilmu dibidang Manajemen 

Sumber Daya Manusia khususnya pada topik stressor, kepuasan kerja, 

lingkungan kerja dan kinerja, sekaligus melakukan penelitian secara 
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langsung di lapangan, sehingga hasil ilmu yang telah penulis peroleh di 

bangku kuliah bisa diterapkan di lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Stres Kerja 

1. Pengertian Stres Kerja 

Pengertian stres kerja menurut (Greenberg dan Baron 2003, dalam 

Y. Susilo Endrawan dan FX. Suwarto 2005) adalah suatu model kondisi 

emosional dan reaksi psikologis yang terjadi untuk menanggapi kondisi di 

dalam dan di luar organisasi. Stres merupakan suatu tanggapan adaptif 

yang ditengahi oleh perbedaan individual dan atau proses psikologi yaitu 

konsekuensi setiap kegiatan, situasi, kejadian eksternal yang membebani 

tuntutan psikologi atau fisik yang berlebihan terhadap seseorang. Stressor 

merupakan suatu kejadian yang menuntut/meminta suatu tindakan dari 

seorang individu. Menurut Kreitner dan Kinicki (2004), stres adalah 

tanggapan perilaku, fisik, dan psikologis terhadap stressor atau penyebab 

stres. Stres terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan 

individu lain. 

 

2. Pengertian Stressor 

Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut 

stressor. Sumber stres yang dapat mempengaruhi kinerja yang terkait 

dengan faktor organisasi antara lain: 



13 
 

a. Tuntutan tugas, merupakan tuntutan yang dikaitkan pada pekerjaan 

seseorang. 

b. Tuntutan peran, berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada 

seseorang sebagai suatu fungsi dan peran tertentu yang dijalankan 

dalam organisasi. 

c. Tuntutan pribadi, adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. 

Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan antar 

pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar 

(Robbins, 1996: 225).  

Kondisi kerja yang menyebabkan stres, diperjelas oleh Davis, K, 

(1996: 198) dapat berasal dari : beban kerja yang berlebihan, tekanan dan 

desakan waktu, kualitas penyelia yang jelek, iklim politik yang tidak aman, 

wewenang yang tidak memadai untuk melaksanakan tanggung jawab, 

konflik dan ketaksaan (ambiguity) peran, perbedaan antara nilai 

perusahaan dan karyawan. Kesimpulannya penyebab-penyebab stres 

sebetulnya dibagi menjadi dua yaitu on the job dan off the job (Handoko, 

H, 1992. 200). 

Yang termasuk dalam kategori On-The-Job adalah : 

a) Beban kerja yang berlebihan 

b) Tekanan atau desakan waktu 

c) Kualitas supervisi yang jelek 

d) Iklim politik yang tidak aman 

e) Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 

f) Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung 
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jawab 

g) Kemenduaan peranan (role ambiguity) 

h) Frustasi 

i) Konflik antar pribadi dan antar kelompok 

j) Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan 

k) Berbagai bentuk perubahan 

Yang termasuk dalam kategori Off-The-Job adalah: 

a) Kekuatan finansial 

b) Masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak 

c) Masalah-masalah fisik 

d) Masalah-masalah perkawinan (misal, perceraian) 

e) Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal 

f) Masalah-masalah pribadi lainnya, seperti kematian sanak saudara 

 

3. Sumber-sumber Stressor 

Stress encompases the physiological and physiological reactions 

which people exhibit in response to environment event called stressors 

(Singer, 1990:369 dalam Mardiana dan Muafi, 2001). Dari definisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, ada tiga klasifikasi penyebab stres (stressor), 

pertama : organizational stressor, yaitu secara langsung terkait dengan 

lingkungan kerja dan fungsi secara langsung dengan pekerjaan. Kedua, live 

events yang tidak dipengaruhi oleh aspek organisasi tetapi lebih didominasi 

dari peristiwa kehidupan individu. Ketiga, individual stressor terkait dengan 

karakteristik yang dimiliki masing-masing individu dalam memandang 
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lingkungannya. (Singer, 1990: Robbins, 1996: 224, Cook, 1998: 18). 

Sedangkan Davis, K (1996: 195), menyimpulkan bahwa stressor terbagi 

menjadi dua, yakni stressor organisasional dan stressor non pekerjaan. 

 

4. Dampak dari Stressor 

Stres muncul dalam sejumlah cara dan mempunyai dampak yang 

negatif maupun positif bagi orang yang mengalami. Pada umumnya para 

ahli membagi kedalam tiga area dampak stres yang negatif yaitu, stres 

yang berdampak pada gejala fisiologis, psikologis dan perilaku. Seperti 

yang dikemukakan oleh Robbins (1993 : 645) membagi dampak stres ke 

dalam tiga kategori sebagai berikut :  

a. Gejala Fisiologis 

Kebanyakan perhatian dini atas stres diarahkan pada gejala 

fisiologis. Riset memandu kesimpulan bahwa stres dapat menciptakan 

perubahan dalam metabolisme, meningkatkan laju detak jantung dan 

pernapasan, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala, 

dan menyebabkan serangan jantung.  

b. Gejala Psikologis 

Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan 

dengan pekerjaan dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berkaitan 

dengan pekerjaan. Memang itulah efek psikologis yang paling 

sederhana dan paling jelas dari dari stres itu. Tetapi stres muncul 

dalam keadaan psikologis lain seperti : ketegangan, kecemasan, 
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mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda.  

c. Gejala Perilaku 

Gejala stres yang dikaitkan dengan perilaku mencakup dalam 

produktifitas, absensi, dan tingkat pengeluaran karyawan. Dalam 

kehidupan sehari-hari ketiga reaksi ini biasanya dilakukan secara 

bergantian, tergantung situasi dan bentuk stres. Perubahan-perubahan 

ini di tempat kerja merupakan gejala-gejala individu yang mengalami 

stres antara lain (Margiati, 1999: 78-79): 

1) Bekerja melewati batas kemampuan 

2) Keterlambatan masuk kerja yang sering 

3) Ketidakhadiran pekerjaan 

4) Kesulitan membuat keputusan 

5) Kesalahan yang sembrono 

6) Kelalaian menyelesaikan pekerjaan 

7) Lupa akan janji yang telah dibuat dan kegagalan diri sendiri 

8) Kesulitan berhubungan dengan orang lain 

9) Kerisauan tentang kesalahan yang dibuat 

10) Menunjukkan gejala fisik seperti pada alat pencenaan, tekanan 

darah tinggi, radang kulit, radang pernafasan. 

5. Indikator Stressor 

Sumber stres (stressor) yang digunakan dalam penelitian ini 

mengadopsi dari sumber stres (stressor) menurut Robbin (1996), yang 

terdiri dari : 
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a) Tuntutan tugas  

Tuntutan tugas yaitu stres kerja yang secara langsung terkait 

dengan lingkungan kerja dan fungsi secara langsung dengan 

pekerjaan. Pengukuran variabel tuntutan tugas terdiri dari : 

Ketersediaan sistem informasi yang bisa diperoleh oleh 

karyawan, Kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan, serta 

Banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan. 

b) Tuntutan peran 

Tuntutan peran yaitu stres kerja yang berhubungan dengan 

tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari 

peran tertentu. Pengukuran variabel tuntutan peran terdiri dari : 

Kesiapan karyawan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, 

Perbedaan antara atasan dengan karyawan berkaitan dengan tugas 

yang harus dilaksanakan, Disiplin ilmu yang berbeda-beda pada 

suatu bidang pekerjaan, Keterbatasan waktu dalam melaksanakan 

pekerjaan, Beban pekerjaan yang ditanggung karyawan. 

c) Tuntutan Pribadi 

Tuntutan pribadi yaitu stres kerja yang terkait dengan tekanan 

yang diciptakan oleh karyawan lain. Pengukuran variabel 

tuntutan pribadi terdiri dari : Hubungan karyawan dengan 

supervisi, Hubungan karyawan dengan rekan kerja, Hubungan 

karyawan dengan keluarga, pengawasan yang dilakukan oleh 
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supervisi (atasan), Keahlian yang dimiliki oleh supervisi. 

B. Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Pada dasarnya bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman 

dan tinggi kesetiaannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanya 

memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan 

adanya kepuasan kerja tersebut maka akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja mempunyai dua makna bagi seorang pekerja, yaitu kepuasan 

dan kerja. Kepuasan adalah sesuatu perasaan yang dialami oleh seseorang, 

dimana apa yang diharapkan telah terpenuhi atau bahkan apa yang diterima 

melebihi apa yang diharapkan, sedangkan kerja merupakan usaha seseorang 

untuk mencapai tujuan dengan memperoleh pendapatan atau kompensansi 

dari konstribusinya kepada tempat pekerjaannya. 

Menurut Dole dan Schroeder (2001) kepuasan kerja merupakan 

perasaan dan reaksi individu terhadap lingkungan pekerjaannya, 

sedangkan menurut Testa (1999) dan Locke (1983); Kepuasan kerja 

merupakan kegembiraan atau pernyataan emosi yang positif hasil dari 

penilaian salah satu pekerjaan atau pengalaman-pengalaman pekerjaan. 

Dan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja merupakan suatu keadaan emosi yang positif atau dapat menyenangkan 

yang dihasilkan dari suatu penilaian terhadap pekerjaan atau pengalaman-
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pengalaman kerja seseorang. 

2. Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Moh. As'ad (2004:105) ada beberapa teori tentang kepuasan 

kerja, yaitu: 

a. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy theory) 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. 

Sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang diinginkan, 

maka orang akan menjadi lebih puas lagi, sehingga terdapat discrepancy, 

tetapi merupakan discrepancy yang positif 

b. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidaknya 

tergantung pada ada atau tidaknya keadilan (equity) dalam suatu situasi, 

khususnya situasi kerja. Komponen utama dari teori ini adalah hasil, 

keadilan dan ketidakadilan. Menurut teori ini, setiap karyawan akan 

membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio input hasil orang 

lain. 

c. Teori Dua Faktor (Two factor theory) 

Prinsip dari teori ini ialah bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja 

(job dissatisfaction) merupakan dua hal yang berbeda (Herzberg, 

1966).Artinya, kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak 

merupakan suatu variabel yang kontinyu. Teori ini pertama kali 
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dikemukakan oleh Herzberg. 

3. Indikator Kepuasan Kerja 

Banyak faktor atau variabel-variabel yang berkaitan dengan kepuasan kerja. 

Menurut Moh. As'ad (2004:115), indikator untuk mengukur kepuasan kerja 

sebagai berikut: 

1) Psikologi 

Psikologi sebagai indikator yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap 

terhadap kerja, bakat, dan keterarnpilan. 

2) Sosial 

Indikator yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama 

sesama karyawan, dengan atasan, maupun karyawan yang berbeda jenis 

pekerjaan. 

3) Fisik 

Indikator yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan, meliputi 

jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu penerangan, pertukaran 

udara, umur dan kondisi kesehatan karyawan. 

4) Finansial 

Indikator yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan 

karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, 

macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan 
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sebagainya. 

C. Lingkungan Kerja 

1. Pengertian lingkungan kerja 

Menurut Nitisemito (1996; 109), yang dimaksud lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan agar 

tercipta suatu kepuasan kerja guna meningkatkan kinerja. Pada umumnya 

karyawan menghendaki tempat kerja menyenangkan, aman dan cukup tenang. 

Udara yang selalu segar dan kerja yang menyenangkan, berarti pula 

meninbulkan perasaan puas dikalangan pekerja. Sehingga dengan cara 

demikian dapat dikurangi atau dihindari pemborosan waktu dan biaya, 

merosotnya kesehatan karyawan dan banyaknya kecelakaan kerja. 

Dengan demikian bila suatu perusahaan dapat menciptakan lingkungan 

kerja yang menyenangkan dalam arti hubungan baik antara karyawan dengan 

atasan serta menjaga kesehatan dan keamanan diruang kerja dan didukung 

letak perusahaan yang tidak terpencil, diduga hal ini dapat menciptakan 

kepuasan kerja bagi karyawan. 

 

2. Jenis-jenis lingkungan kerja 

Menurut (Sedarmayanti, 2001 : 21) menyatakan bahwa secara garis 

besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu : 

1) Lingkungan kerja fisik 
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Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang berbentuk fisik yang 

terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yakni : 

(1) Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (Seperti: pusat 

kerja, kursi, meja dan sebagainya) 

(2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya 

:temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, 

getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. 

 

2) Lingkungan kerja Non fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.  

 
3. Indikator lingkungan kerja 

Menurut Nitisemito (1996:110), adapun beberapa indikator yang dapat 

digunakan dalam mengukur variabel lingkungan kerja meliputi : 

a. Pewarnaan 

Warna dapat berpengaruh terhadap jiwa manusia, sebenarnya bukan 

warna saja yang diperhatikan tetapi komposisi warna pun harus pula 

diperhatikan, hal ini disebabkan karena komposisi warna yang salah 

dapat menggangu pemandangan sehingga akan menimbulkan rasa tidak 
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senang atau kurang mengenakkan bagi yang memandang. Rasa tidak 

menyenangkan ini dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja 

karyawan. 

b. Kebersihan 

Lingkungan  kerja yang bersih dapat mempengaruhi semangat dan 

kegairahan kerja. Dalam masyarakat terkenal suatu ungkapan yaitu 

"Kebersihan adalah pangkal kesehatan" oleh karena itu setiap perubahan 

hendaknya harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, sebab selain hal 

ini mempengaruhi kesehatan, maka dengan lingkungan kerja yang bersih 

akan dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Bagi seseorang yang 

normal, lingkungan kerja yang bersih akan menimbulkan rasa senang. 

Dan rasa senang ini dapat mempengaruhi karyawan dalam bekerja lebih 

bergairah. Namun setiap karyawan harus ikut sertanggung jawab untuk 

menjaga kebersihan tempat mereka bekerja. 

c. Pertukaran udara 

Pertukaran udara yang baik akan menyehatkan badan. Pertukaran udara 

yang cukup dalam ruang kerja sangat diperlukan apabila ruang tersebut 

penuh dengan karyawan. Pertukaran udara yang cukup ini akan 

menyegarkan fisik karyawan, sebaliknya pertukaran udara yang kurang 

akan menimbulkan rasa pengap, sehingga mudah menimbulkan 

kelelahan bagi karyawan. 

d. Penerangan 
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Penerangan yang cukup tetapi tidak menyilaukan akan membantu 

menciptakan semangat dan kegairahan kerja. Penerangan disini bukan 

terbatas pada penerangan listrik, tetapi termasuk juga penerangan sinar 

matahari. Dalam pelaksanaan tugasnya sering kali karyawan  

membutuhkan penerangan yang cukup, apabila pekerjaan yang dilakukan 

tersebut menuntut ketelitian. Meskipun demikian harus juga, dalam hal 

ini sinar matahari yang masuk hendaknya jangan menimbulkan silau atau 

udara pengap. Dan harus diingat bahwa penerangan yang terlalu besar 

akan menyebabkan rasa panas, pada karyawan sehingga akan 

menimbulkan rasa gelisah. Tetapi sebaliknya bagi penerangan yang 

kurang, maka karyawan akan lekas lelah, mengantuk dan kemungkinan 

pekerjaan banyak keliru. 

e. Musik 

Musik sangat berpengaruh kepada kejiwaan seseorang, meskipun 

demikian, bila musik yang didengarkan tidak menyenangkan, lebih baik 

tanpa musik sama sekali. Sebaliknya, bila musik yang diperdengarkan 

menyenangkan, akan timbul suasana gembira yang akan mengurangi 

kelelahan dalam bekerja. Dalam hal musik, selain dipilihkan yang 

menyenangkan, harus juga diperhatikan pengaruhnya terhadap pekerjaan.  

f. Keamanan 

Jaminan terhadap keamanan akan menimbulkan ketenangan maka hal ini 

akan didorong semangat kerja dan kegairahan kerja karyawan. 

Keamanan yang dimaksud disini adalah keamanan yang dapat 

dimasukkan kedalam lingkungan kerja. Dalam hal ini terutama keamanan 
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milik pribadi bagi karyawan. Sebenarnya milik pribadi yang paling 

berharga bukan harta benda tetapi justru keamanan dirinya sendiri. Untuk 

keamanan terhadap keselamatan diri sendiri bagi setiap karyawan adalah 

hal yang sangat penting. 

g. Kebisingan 

Kebisingan dapat menggangu konsentrasi. Siapapun tidak senang 

mendengarkan suara yang bising, karena kebisingan merupakan gangguan 

terhadap seseorang. Dengan adanya kebisingan itu maka pekerjaan akan 

terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi kerja ini, maka pekerjaan 

yang dilakukan akan banyak kesalahan atau kerusakan. Yang mana sudah 

barang tentu akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, maka 

perusahaan hendaknya dapat menghilangkan kebisingan tersebut. 

 

D. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Menurut (Suyadi Prawirosentono 2008:2), kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang berhubungan 

dengan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan 

perusahaan. Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 

tentunya membutuhkan kriteria yang jelas, karena masing-masing pekerjaan 
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tentunya mempunyai standar yang berbeda-beda tentang pencapaian hasilnya.  

Menurut Suyadi Prawirosentono (2008:27), faktor-faktor yang mempengaruhi 

organisasi dan kinerjanya adalah : 

a. Efektivitas dan efisiensi 

Efektivitas dari suatu organisasi apabila tujuan organisasi dapat dicapai 

sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, efisiensi berkaitan dengan 

jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan. 

b. Tanggung lawab 

Tanggung jawab adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau 

sebagai akibat dari kepemilikan wewenang tersebut. 

c. Disiplin 

Disiplin apabila taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Disiplin 

karyawan sebagai ketaatan karyawan bersangkutan dalam menghormati 

perjanjian kerja dengan perusahaan dimana karyawan bekerja. 

d. Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam 

bentuk ide untuk suatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.Setiap 

inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan positif dari atasan. 

 

2. Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi (Individual and Organization 

Performance) 

Suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang 

dinamakan perusahaan ataupun yayasan (foundation) dalam mencapai tujuan 

yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang 
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digerakkan oleh sekelompok orang (group of humanbeing) yang berperan 

aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau 

organisasi bersangkutan. 

Dalam hal ini sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja 

perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional 

performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance). Dengan 

perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance) baik maka 

kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik. 

Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian (skill) yang 

tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan sesuai 

dengan perjanjian, mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik. 

Mengenai gaji dan adanya harapan (expectation) merupakan hal yang 

menciptakan motivasi seorang karyawan bersedia melaksanakan kegiatan 

kerja dengan kinerja yang baik. Bila sekelompok karyawan dan atasannya 

mempunyai kinerja yang baik, maka akan berdampak pada kinerja perusahaan 

yang baik pula. (Suyadi Prawirosentono, 2008:3) 

 

3. Penilaian Kinerja karyawan 

Menurut (Suyadi Prawirosentono, 2008:216) penilaian kinerja adalah 

proses penilaian hasil kerja yang akan digunakan oleh pihak manajemen untuk 

memberi informasi kepada para karyawan secara individual, tentang mutu dan 

hasil pekerjaannya di pandang dari sudut kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, 

seorang karyawan harus diberitahu tentang hasil pekerjaannya, dalam arti baik, 

sedang atau kurang. Hal ini dilakukan pada setiap jenjang hierarki, bukan hanya 
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karyawan bawahan yang dinilai, tetapi juga “middle management” harus dinilai 

atasannya.  

 

4. Faktor-faktor yang dinilai 

Sebenarnya jenis-jenis formulir untuk menilai kinerja karyawan 

tersebut berlaku umum, baik untuk organisasi perusahaan, pemerintahan, 

yayasan maupun organisasi lain (Suyadi Prawirosentono, 2008:236). Secara 

umum terdapat beberapa butir penilaian kinerja yakni meliputi hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Pengetahuan seorang karyawan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

b. Apakah karyawan mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjaannya. 

c. Apakah seorang karyawan mengetahui standar mutu pekerjaan yang 

disyaratkan. 

d. Tingkat produktivitas karyawan : hal ini berkaitan dengan kuantitas 

(jumlah) hasil pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh seorang karyawan. 

e. Pengetahuan teknis atas pekerjaan yang menjadi tugas seorang karyawan 

harus dinilai, karena hal ini berkaitan dengan mutu pekerjaan dan kecepatan 

seorang karyawan menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

f. Ketergantungan kepada orang lain dari seorang karyawan perlu dinilai, 

karena berkaitan dengan kemandirian (self confidence) seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 
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g. Judgment atau kebijakan yang bersifat naluriah yang dimiliki seorang 

karyawan dapat mempengaruhi kinerjanya, karena dia mempunyai 

kemampuan menyesuaikan dan menilai tugasnya dalam menunjang tujuan 

organisasi. 

h. Kemampuan berkomunikasi dari seorang karyawan, baik dengan sesama 

karyawan maupun dengan atasannya dapat mempengaruhi kinerjanya. 

i. Kemampuan bekerja sama seorang karyawan dengan orang-orang lain 

sangat berperan dalam menetukan kinerjanya. 

j. Kehadiran dalam rapat disertai dengan kemampuan menyampaikan 

gagasan-gagasannya kepada orang lain mempunyai nilai tersendiri dalam 

menilai kinerja seorang karyawan. 

k. Kemampuan mengatur pekerjaan yang menjadi tangung jawabnya, 

termasuk membuat jadwal kerja, umumnya mempengaruhi kinerja seorang 

karyawan. 

l. Kepemimpinan menjadi faktor yang harus dinilai dalam menilai kinerja 

terutama bagi kinerja yang berbakat “memimpin” sekaligus memobilisasi 

dan memotivasi teman-temannya untuk bekerja lebih baik. 

m. Minat memperbaiki kemampuan diri sendiri menjadi faktor lain untuk 

menilai kinerja seorang karyawan. 

n. Apakah ada faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. 

o. Apakah terdapat bidang kerja yang harus dirubah sistemnya sehingga 

karyawan dapat melaksanakannya dengan cara lebih baik. 

p. Hal-hal lain, seperti berbagai catatan khusus dan umum tentang karyawan 
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yang berkaitan dengan kinerjanya. 

Dari 16 item kuesioner diatas, hanya 12 item (a – l) yang akan 

digunakan untuk kuesioner penelitian. 

5. Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja atas seluruh staf (baik atasan maupun bawahan) 

merupakan kegiatan yang harus secara rutin dilakukan, tanpa beban mental 

atau “rikuh”, karena hal ini diperlukan untuk tujuan meningkatkan kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Bila masing-masing karyawan berkinerja 

baik, biasanya atau umumnya kinerja perusahaan pun baik. Penilaian kinerja 

yang dilakukan secara regular (teratur) bertujuan melindungi perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. 

Penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara obyektif, tepat 

dan didokumentasikan secara baik cenderung menurunkan potensi 

penyimpangan yang dilakukan karyawan, sehingga kinerjanya diharapkan 

harus bertambah baik sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan perusahaan. 

Memang terdapat beberapa penulis yang berpendapat bahwa penilaian 

kinerja dapat menimbulkan motivasi negatif para karyawan. Namun 

seyogyanya para karyawan seharusnya merasa lebih bahagia karena dapat 

lebih produktif, sehingga keuntungan perusahaan akan dapat dinikmati pula 

oleh karyawan berupa bonus akhir tahun. Di samping itu penilaian kinerja 

atas karyawan, sebenarnya membuat karyawan mengetahui posisi dan 

peranannya dalam menciptakan tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini 

justru akan menambah motivasi karyawan untuk berkinerja semakin baik 
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lagi, karena mereka masing-masing dapat bekerja lebih baik dan benar 

(doing right). Dengan demikian diharapkan, para karyawan bermental juara 

(champion human resource). Ingin menjadi yang terbaik tanpa merugikan 

teman yang lain “team work”. (Suyadi Prawirosentono, 2008:220). 

E. Pengaruh Stressor terhadap Kinerja 

Terkait dengan stres kerja, kinerja mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan stressor (Robbins, 1996: 228, Davis, K, 1996:201). Hubungan stres kerja 

dengan kinerja disajikan dalam model (hubungan U-Terbalik). Pola U tersebut 

menunjukkan hubungan tingkat stres (rendah-tinggi) dengan kinerja (rendah-

tinggi). Bila tidak ada stres, tantangan kerja juga tidak ada dan prestasi kerja 

cenderung menurun. Sejalan dengan meningkatnya stres, prestasi kerja cenderung 

menaik, karena stres membantu karyawan untuk mengarahkan segala sumber daya 

dalam memenuhi kebutuhan kerja. Meningkatnya stres akan menyebabkan 

peningkatan kinerja, namun setelah melewati titik tertentu (titik optimum), 

meningkatnya stres justru akan menurunkan kinerja. 
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Gambar 2.1 Model Hubungan Stress dengan Kinerja 

Sumber : Keith Davis (1996:201) 

 

F. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

Secara historis, karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja akan 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bila penghargaan tersebut dirasakan adil 

dan memadai, maka kepuasan kerja karyawan akan meningkat karena mereka 

menerima penghargaan dalam proporsi yang sesuai dengan prestasi kerja 

mereka. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah 

mencapai kematangan psikologis dan pada gilirannya akan menjadi frustasi. 

Dessler (1982) mengemukakan karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja 

biasanya mempunyai catatan kehadiran dan peraturan yang lebih baik, tetapi 

kurang aktif dalam kegiatan serikat karyawan dan kadang-kadang berprestasi 

lebih baik daripada karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja 

(Handoko, 2001: 196). Oleh karena itu, kepuasan kerja mempunyai arti penting 

baik bagi karyawan maupun perusahaan, terutama untuk menciptakan keadaan 

positif di lingkungan kerja perusahaan. 

 

G. Pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kinerja 

Lingkungan kerja merupakan alat perkakas yang akan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan jika lingkungan yang ada diperusahaan itu baik. 

Lingkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawan melalui pengikatan 

hubungan yang harmonis dengan atasan maupun bahawan, serta didukung oleh 
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sarana dan prasarana yang memadai yang ada ditempat bekerja akan membawa 

dampak positif bagi karyawan, sehingga kinerja meningkat (Lilik Khoiriyah, 

2009:30). 

Menurut Alex. S Nitisemito (1996) faktor-faktor yang dapat 

dimasukkan dalam lingkungan kerja yaitu kebersihan, penerangan, pertukaran 

udara, keamanan, dan kebisingan. Lingkungan kerja yang mendukung 

merupakan salah satu faktor penting yang mendorong semangat kerja 

karyawan. Karyawan memerlukan lingkungan kerja yang baik agar dapat 

mengerjakan tugas dengan baik. Dalam hal ini karyawan lebih menyukai 

keadaan fisik sekitar yang tidak berbahaya dan merepotkan. Temperatur, 

cahaya, keributan dan faktor-faktor lingkungan lainnya dibuat sedemikian rupa 

sehingga karyawan betah. Di samping itu karyawan perlu didukung fasilitas 

kerja yang bersih, tidak bising, dan aman. 

 

H. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh :  

1. Tri Mardiana dan Muafi pada tahun 2001 dengan judul “Pengaruh Stressor 

terhadap Kinerja Pegawai Pemeriksa BPKP Perwakilan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 

a. Stressor tuntutan tugas, stressor tuntutan peran, stressor tuntutan pribadi 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. 

b. Stressor tuntutan peran memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja. 

c. Tidak ada perbedaan yang nyata antara kinerja pegawai pemeriksa 
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pengeluaran dan penerimaan. 

 

 

2. H. Teman Koesmono (2005) dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Motivasi Dan Kepiasan Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Sub 

Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala Menengah Di Jawa Timur”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa : Kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja secara positif. 

3. M. Suhadi (2006) dengan judul penelitian : Pengaruh Motivasi dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air 

Minum di Kabupaten Klaten”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : 

Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

 

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang, yaitu : 

a. Persamaan penelitian 

1) Sama-sama meneliti di bidang Manajemen Sumberdaya Manusia. 

2) Dalam penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama terdapat variabel 

stressor, kepuasan kerja, lingkungan kerja dan kinerja. 

b. Perbedaan penelitian 

1) Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah objek penelitian. 

Pada penelitian sekarang objeknya adalah karyawan PT. Putera Dharma 

Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. 
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. 

 

I. Kerangka Pemikiran 

Dengan terjadinya stres tentu akan mengakibatkan dampak yang 

kurang baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Hal ini berarti 

stres berperan merusak kepuasan kerja. Sedangkan jika dikaitkan dengan 

prestasi kerja stres dapat fungsional/positif, tetapi dapat juga berperan 

disfungsional/merusak prestasi kerja. 

Dari uraian tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dalam 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Kepuasan Kerja 

Lingkungan Kerja 

Kinerja  

  

   Robbins  (1996), Dessler (dalam Handoko 2001), Nitisemito (1996) 

Gambar 2. 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Stressor, Kepuasan kerja 
dan Lingkungan kerja terhadap Kinerja 

 

Pada Gambar 2. di atas diketahui bahwa yang menjadi variabel dependen 
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(Y) adalah kinerja sedangkan variabel independen (X) terdiri dari Stressor, 

kepuasan kerja dan lingkungan kerja. 

 

J. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono, 

2010:96). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah:  

 

1. Variabel Stressor, kepuasan kerja dan lingkungan kerja secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

2. Variabel Stressor, kepuasan kerja dan lingkungan kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

3. Variabel Stressor secara dominan berpengaruh terhadap kinerja. 
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BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sensus. Metode sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 1999:78). Menurut Arikunto 

(2002:112), apabila jumlah subjek kurang dari 100 sebaiknya subjek tersebut 

diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Hal ini 

berarti bahwa populasi yang digunakan sampel semua dan diteliti satu-persatu. 

Menurut Sugiyono (2010:117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.  

Populasi dalam dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. 

Putera Dharma Industri yang berjumlah 70 orang. Penelitian ini merupakan 

penelitian sensus yaitu semua populasi dijadikan responden yaitu sebanyak 70 

orang. 
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B. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010:193). Data primer dari penelitian 

ini mencakup data yang diperoleh dari PT.  Putera Dharma Industri 

berdasarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang terdiri dari : variabel 

stressor, kepuasan kerja, lingkungan kerja dan kinerja. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (sugiyono, 

2010:193). Sifat dari data sekunder ini adalah sebagai pendukung data 

primer. Data ini berupa data kepegawaian PT. Putera Dharma Industri Pulo 

Gadung Jakarta Timur. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memilih, menemukan 

dan menyiapkan berbagai instrument pengumpulan data. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Menurut Sugiyono 

(2010:199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan 

kepada karyawan pada PT. Putera Dharma Industri sebagai responden dalam 



39 
 

penelitian tentang stressor, kepuasan kerja, lingkungan kerja dan kinerja 

karyawan pada PT. Putera Dharma Industri. 

D. Operasionalisasi Variabel 

1. Identifikasi Variabel 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka agar tidak terjadi 

kesalahan dalam menaksir variabel-variabel yang dianalisis, perlu dijelaskan 

identifikasi dari masing-masing variabel.  Dalam hal ini adalah sebagai berikut:  

a. Variabel Bebas (X) : Stressor, kepuasan kerja dan lingkungan kerja 

b. Variabel Terikat (Y) : Kinerja 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel sebagai seperangkat petunjuk yang lengkap 

tentang apa yang harus diamati peneliti dan bagaimana mengukur variabel 

atau konsep. Berikut ini adalah definisi operasional variabel dan indikator dari 

masing-masing variabel yaitu: 

1) Stressor (X1) 

Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stress disebut 

stressor. Sumber yang dapat mempengaruhi kinerja yang terkait dengan 

faktor organisasi antara lain : a) tuntutan tugas, merupakan tuntutan yang 

dikaitkan pada pekerjaan seseorang. b) tuntutan peran, berhubungan 

dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dan 

peran tertentu yang dijalankan dalam organisasi. c) tuntutan pribadi, 
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 adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. (Robbins, 

1996:225). Indikator dalam stress adalah sebagai berikut . 

a. Stres tuntutan tugas (X ) 1,1

Stressor ini merupakan tuntutan yang dikaitkan pada pekerjaan 

seseorang, indikator yang digunakan menurut  Robbin (1996), 

adalah : 

1) Tanggung jawab pekerjaan (X ) 1.1.1

2) Beban tugas pekerjaan (X ) 1.1.2

3) Kesulitan yang dialami (X ) 1.1.3

4) Bahaya Pekerjaan (X1. 1.4) 

5) Kondisi Pekerjaan (X ) 1.1.5

6) Kecelakaan kerja (X ) 1.1.6

b. Stres tuntutan peran (X ) 1.2

Stressor ini berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada 

seseorang sebagai suatu fungsi dan peran tertentu yang dijalankan 

dalam organisasi, indikator yang digunakan adalah : 

1) Posisi pekerjaan (X ) 1.2.1

2) Tuntutan bekerja cepat (X ) 1.2.2

3) Peralatan kantor dan pekerjaan (X1.2.3) 

4) Dukungan layanan Pekerjaan (X1.2.4) 
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c. Stres tuntutan pribadi (X1.3) 

Stressor ini merupakan tekanan yang diciptakan oleh karyawan 

lain, indikator yang digunakan adalah : 

1) Tekanan pekerjaan berbagai tugas yang berlainan (X1.2..3)  

2) Tekanan tugas pekerjaan yang dibebankan atasan (X1.2.4)  

3) Ruang gerak kerja yang cukup luas (X1.3.3) 

Selanjutnya untuk menentukan skor variabel tersebut, yaitu 

dilakukan dengan menjumlahkan skor dari jawaban atas pertanyaan 

item tersebut kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaan indikator 

tersebut :   

X1 =  X1.1 + X1.2 + X1.3 

                13 

Keterangan : 

X1   = Skor Stressor 

X1.1   = Skor Stressor Tuntutan Tugas 

X1.2   = Skor Stressor Tuntutan Peran 

X1.3   = Skor Stressor Tuntutan Pribadi 

X1.1 +  X1.2 +  X1.3 = Skor Indikator  

 

2) Kepuasan kerja (X2) 

Menurut Robbins (1996) kepuasan kerja adalah suatu sikap 

seseorang terhadap pekerjaan sebagai perbedaan antara banyaknya 

ganjaran yang diterima pekerja dan banyaknya yang diyakini harus 
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diterima. Indikator-indikator yang digunakan menurut Moh. As’ad (1995) 

adalah :  

a) Faktor Psikologi (X2.1) 

 Psikologi sebagai indikator yang berhubungan dengan 

kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, 

sikap terhadap kerja, bakat, dan keterarnpilan. Itemnya adalah : 

(1) Dapat menjaga kesibukan sepanjang waktu (X2.1.1) 

(2) Kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan sendiri (X2.1.2) 

(3) Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari waktu 

ke waktu (X2.1.3) 

(4) Kesempatan untuk menjadi orang penting dalam komunitas 

(X2.1.4) 

(5) Dapat melakukan sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan 

hati nurani saya (X2.1.5) 

(6) Cara pekerjaan saya menjamin kepastian kerja (X2.1.6) 

(7) Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menggunakan 

kemampuan saya (X2.1.7) 

(8) Kesempatan untuk maju dalam pekerjaan ini (X2.1.8) 

(9) Kebebasan untuk menggunakan pertimbangan saya sendiri 

(X2.1.9) 

(10) Kesempatan untuk menggunakan metode saya sendiri dalam 

melakukan pekerjaan (X2.1.10) 

(11) Pujian yang saya peroleh untuk pelaksanaan pekerjaan dengan 
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baik (X2.1.11) 

(12) Perasaan pencapaian prestasi dari pekerjaan (X2.1.12) 

 

b) Faktor Sosial (X2.2) 

 Indikator yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara 

sesama sesama karyawan, dengan atasan, maupun karyawan yang berbeda 

jenis pekerjaan. Itemnya adalah : 

(1) Cara pimpinan saya menangani anak buahnya (X2.2.1) 

(2) Kemampuan Supervisor (atasan) saya dalam mengambil 

keputusan (X2.2.2) 

(3) Kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain (X2.2.3) 

(4) Kesempatan untuk menceritakan pada orang lain tentang apa 

yang saya kerjakan (X2.2.4) 

(5) Cara teman sekerja saya bekerja satu sama lain  (X2.2.5) 

 

c) Faktor Fisik (X2.3) 

Indikator yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan, 

meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu penerangan, pertukaran 

udara, umur dan kondisi kesehatan karyawan. Itemnya adalah : 

(1) Bagaimana peraturan perusahaan dipraktekkan (X2.3.1) 

(2) Bagaimana kondisi kerja saya (X2.3.2) 
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d) Faktor Finansial (X2.4) 

Indikator yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan 

karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, 

macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan 

sebagainya. 

(1). Gaji saya dan beban pekerjaan yang saya lakukan (X2.4.1) 

Selanjutnya untuk menentukan skor variabel tersebut, yaitu 

dilakukan dengan menjumlahkan skor dari jawaban atas 

pertanyaan item tersebut kemudian dibagi dengan jumlah 

pertanyaan indikator tersebut :   

X2 =  X2.1.+ X2. 2 +  X2.3 + X2.4 

             20 

X2   = Skor Kepuasan Kerja    

X2.1   = Skor Faktor Psikologi 

X2. 2   = Skor Faktor Sosial 

X2.3   = Skor Faktor Fisik 

X2.4   = Skor Faktor Finansial 

X2.1.+ X2. 2 +  X2.3 + X2.4 = Skor Indikator 

 

3) Lingkungan kerja (X3) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. 
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Indikator-indikator yang digunakan menurut Alex. Nitisemito (1996) 

adalah: 

a) Pewarnaan (X3.1) 

b) Kebersihan (X3.2) 

c) Pertukaran udara (X3.3) 

d) Penerangan(X3.4) 

e) Keamanan (X3.5) 

f)  Kebisingan (X3.6) 

Selanjutnya untuk menentukan skor variabel tersebut, yaitu 

dilakukan dengan menjumlahkan skor dari jawaban atas pertanyaan 

item tersebut kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaan indikator 

tersebut :   

X3 = X3.1.+ X3. 2 +  X3.3 + X3.4 + X3.5 + X3.6 

    10 

Keterangan : 

X3   = Skor Lingkungan Kerja 

X3.1   = Skor Pewarnaan 

X3. 2   = Skor Kebersihan 

X3.3   = Skor Pertukaran Udara 

X3.4   = Skor Penerangan 

X3.5   = Skor Keamanan 

X3.6   = Skor Kebisingan 

X3.1.+ X3. 2, ,….., X3.6 = Skor Indikator 
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4) Kinerja (Y) 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang/sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika, (Suyadi Prawirosentono, 2008:2). 

Indikator-indikator dalam kinerja karyawan menurut (Suyadi 

Prawirosentono, 2008:240) adalah sebagai berikut : 

a) Pengetahuan atas pekerjaan (Y1.1) 

(1) Kejelasan pengetahuan atas tanggung jawab Pekerjaan yang menjadi 

tugasnya (Y1.1.1) 

b) Perencanaan dan Organisasi (Y1.2) 

(1) Kemampuan membuat rencana pekerjaan meliputi jadwal dan urutan 

pekerjaan, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas (Y1.2.1) 

c) Mutu pekerjaannya (Y1.3) 

(1) Ketelitian dan ketepatan pekerjaan (Y1.3.1) 

d) Produktivitas (Y1.4) 

(1) Jumlah pekerjaan yang dihasilkan dibandingkan dengan waktu yang 

digunakan (Y1.4.1) 

e) Pengetahuan teknis (Y1. 5) 

(1) Dasar teknis dan kepraktisan sehingga pekerjaannya mendekati 

standar kinerja yang ditentukan (Y1. 5.1) 

f) Ketergantungan terhadap orang lain (Y1. 6) 
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(1) Dasar teknis dan kepraktisan sehingga pekerjaannya mendekati 

standar kinerja yang ditentukan (Y1. 6.1) 

g) Judgment (Y1. 7) 

(1) Kebijakan naluriah dan kemampuan untuk menyimpulkan tugas 

sehingga tujuan organisasi tercapai (Y1. 7.1) 

h) Komunikasi (Y1. 8) 

(1) Kemampuan berhubungan secara lisan (verbal) dengan orang lain 

(Y1. 8.1) 

i)  Kerjasama (Y1. 9) 

(1) Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan sikap yang 

konstruktif dalam tim (Y1. 9.1) 

j)  Kehadiran dalam rapat (Y1. 10) 

(1) Kemampuan dan keikutsertaan (partisipasi) dalam rapat berupa 

pendapat dan ide (Y1. 10.1) 

k) Manajemen proyek (Y1. 11) 

(1) Kemampuan mengelola proyek, baik membina tim, membuat jadwal 

kerja, anggaran dan menciptakan hubungan baik antar karyawan (Y1. 

11.1) 

l)  Kepemimpinan (Y1. 12) 

(1) Kemampuan mengarahkan dan membimbing bawahan, sehingga 

tercipta efisiensi dan efektivitas (Y1. 12.1) 
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Selanjutnya untuk menentukan skor variabel tersebut, yaitu dilakukan 

dengan menjumlahkan skor dari jawaban atas pertanyaan item tersebut kemudian 

dibagi dengan jumlah pertanyaan indikator tersebut :   

Y = Y1.1 + Y1.2 + Y1.3,…+ Y1.12 

    12 

Keterangan : 

Y    = Skor Kinerja 

Y1.1 + Y1.2 + Y1.3,…+ Y1.12 = Skor Indikator 

 

E. Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan 

skala Likert. Menurut (Sugiyono, 2010:134) skala likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert dalam penelitian ini 

terdiri atas lima skala, dimana masing-masing penilaiannya sebagai berikut : 

 

STS =  Sangat tidak setuju, dengan skor  1 

TS  =  Tidak setuju, dengan skor   2 

R  =  Ragu-ragu, dengan skor   3 

S  =  Setuju, dengan skor    4 

SS  =  Sangat setuju, dengan skor   5 
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Instrumen penelitian dengan menggunakan skala likert ini dapat dibuat 

dalam bentuk check list atau pilihan ganda. 

Skala likert ini kemudian menskala individu yang bersangkutan dengan 

menambah bobot dari jawaban yang dipilih. Nilai rata-rata dari masing-masing 

responden dapat dikelompokkan dalam kelas interval, dengan jumlah kelas = 5, 

sehingga intervalnya dapat dihitung sebagai berikut : 

kelasJumlah
minimalNilaimaksimalNilaiInterval −

=  

8,0
5

15Interval =
−

=  

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka dapat ditentukan skala 

distribusi kriteria pendapat responden sebagai berikut: 

Nilai jawaban 1,00 s/d 1,79  = Tingkat stressor, kepuasan kerja,  

lingkungan kerja dan kinerja Sangat  

rendah. 

Nilai jawaban 1,80 s/d 2,59  = Tingkat stressor, kepuasan kerja,  

lingkungan kerja dan kinerja rendah. 

 

Nilai jawaban 2,60 s/d 3,59  = Tingkat stressor, kepuasan kerja,  

lingkungan kerja dan kinerja cukup tinggi. 

Nilai jawaban 3,40 s/d 4,19  = Tingkat stressor, kepuasan kerja,  

 lingkungan kerja dan kinerja tinggi. 

Nilai jawaban 4,20 s/d 5,00  = Tingkat stressor, kepuasan kerja,  

lingkungan kerja dan kinerja sangat tinggi. 
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dan instrumen 

kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data uji validitas ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar 

mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Cara yang 

digunakan adalah dengan mengkorelasikan nilai yang ada pada setiap butir 

pertanyaan dengan nilai  total seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment (Sugiyono, 2003 : 3) 

yaitu : 

( )( )

( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=

∑ ∑∑ ∑

∑∑∑
222 .Xn

r

YYnX

YXXYn
 

 

Yang mana : 

r = koefisien validitas butir pertanyaan 

n = jumlah responden 

X = skor responden untuk butir pertanyaan yang diambil 

Y = skor total responden untuk keseluruhan butir pertanyaan  

XY= jumlah skor perkalian X dengan Y 

 

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan 

seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai Pearson 
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Correlation, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. 

Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai probabilitas tingkat 

kesalahan < 5% atau (0,05). 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil 

pengukuran data dua kali atau lebih gejala yang sama. Hasilnya ditunjukkan 

oleh sebuah indeks yang menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat 

dipercaya. Uji ini diterapkan untuk mengetahui apakah responden telah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan secara konsisten atau tidak, sehingga 

kesungguhan jawabannya dapat dipercaya. Untuk melihat reliabilitas 

instrument akan dihitung Alpha Cronbach masing-masing instrument. 

Semakin tinggi koefisien reliabilitas semakin reliabel jawaban yang 

diperoleh dari responden. Menurut Arikunto (2002 : 171), rumus alphanya 

adalah sebagai berikut : 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= ∑

2

2

11 1
1

r
t

b

K
K

σ
σ

 

Yang mana : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

K = Banyaknya butir pertanyaan  

∑ 2
bσ  = Jumlah varians butir 

∑ 2
tσ  = Varians total 
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Pengujian reliabilitas dalam, penelitian ini dilakukan dengan 

menghitung besarnya nilai Cronbach's Alpha instrumen dari masing-masing 

lima dimensi yang diuji. Apabila nilai Cronbach's Coefficient Alpha lebih 

besar dari 0,6, maka, jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat 

pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach's Coefficient Alpha 

lebih kecil 0,6, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat 

pengukur dinilai dinyatakan tidak reliabel. 

 

G. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui hasil suatu penelitian diterima atau ditolak suatu 

hipotesis, maka dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Adapun 

alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis statistik deskriptif  

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2010:207).  

Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan 

menggunakan statistik deskriptif. Metode deskriptif ini berupa uraian tentang 

masalah yang berhubungan dengan stressor, kepuasan kerja, lingkungan 

kerja, dan kinerja. 
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2. Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan rumus-rumus statistic. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompkkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitingan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2010:207). Analisis 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Model ini dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh stressor, 

kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Formula dari model regresi linear berganda menurut (Algifari, 

2000:128) adalah sebagai berikut: 

Y = bo + b1X1 + b2X2+ b3X3+ e 

Keterangan: 

Y = Kinerja karyawan 

bo= konstanta, nilai Y pada saat semua variabel bernilai 0 

b1 = Kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien regresi  

      dari variabel X1 

b2 = Kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien regresi  

dari variabel X2

b3 = kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien regresi dari  

variabel X3

X1= Stressor 

X2 = Kepuasan kerja 
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X3 = Lingkungan kerja 

e   = Suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata nol, 

untuk tujuan perhitungan, e diasumsikan nol  

 

H. Pengujian hipotesis 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang 

didukung oleh uji ekonometrika sebagai berikut: 

(2) Uji Simultan (Uji F) 

Untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan cara pengujian 

secara bersama-sama (simultan), dengan menggunakan uji F. Menurut 

(Algifari, 2000:59), pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap 

variabel dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji distribusi F. 

Caranya, yakni dengan membandingkan antara nilai kritis F (Ftabel) dengan 

nilai Fhitung (FRatio) yang terdapat pada tabel Analysis of Variance dari hasil 

perhitungan. Pada derajat signifikan 95% (α=0,05). Menurut Sugiyono 

(2005: ), F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

)1/()1(
/r 2

2

hitung −−−
=

knR
kR

 

Dimana : 

R = Koefisien korelasi ganda 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah sampel karyawan 
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Apabila hasil perhitungan menunjukkan : 

a. Fh > Ft; menerima Ha; yang menyatakan ada pengaruh secara simultan 

variabel stressor, kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Fh < Ft; menerima Ho; yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 

secara simultan variabel stressor, kepuasan kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

Dari pengujian bersama-sama ini sekaligus dapat diketahui besarnya 

pengaruh faktor-faktor tersebut secara bersama-sama dengan melihat 

koefisien determinasinya (R2). Koefisien determinasi adalah salah satu nilai 

statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan 

persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

persamaan regresi yang dihasilkan (Alglifari, 2000:63). Menurut Algifari 

(2000 :64) rumusnya adalah sebagai berikut: 

2^

2^

2R
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Dari koefisien determinasi (R2) dapat diketahui ketepatan dari 

analisis regresi liner berganda. R2 merupakan besarnya variabel sumbangan 

seluruh variabel bebas dan variabel terikat. Interprestasi terhadap hasil 

koefisien determinasi (R2). Berarti.:  

1) Jika nilai koefisien determinasi (R2) semakin mendekati satu, berarti 
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variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan secara liner oleh variabel 

kepuasan kerja. Jadi semakin besar R2 semakin tepat regresi yang dipakai 

sebagai alat peramalan karena total variasi dapat menjelaskan variabel 

kinerja karyawan. 

2) Jika nilai koefisien determinasi (R2) semakin mendekati nol maka 

sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi pada (R2) 

berada antara 0 dan 1 atau O<R2> 1. 

 

(3) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Pengujian melalui uji t adalah dengan membandingkan t hitung (th) 

dengan t tabel (tt) pada derajat signifikasi 95% (α=0,05) dengan pengujian 

dua sisi. Untuk menguji ini digunakan statistik t dengan rumus, (Algifari 

2000:59). 

21

2

p

p

r

nr
t

−

−
=  

Dimana: 

rp : korelasi parsial ditemukan 

n : jumlah sampel perawat 

t : t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan tLabel

Apabila hasil pengujian thitungi > -ttabel; maka menerima Ha; yang menyatakan 
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bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel stressor, kepuasan kerja, 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja. 

a. ttabel≤thitung≤ttabel; menerima Ho; yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh secara parsial diantara variabel stressor, kepuasan kerja, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Uji Dominan (Nilai Koefisien Standardized Beta) 

Koefisien Standardized Beta digunakan untuk mengetahui variabel 

manakah yang paling dominan diantara ketiga variabel (X1, X2, X3). 

Variabel bebas manakah yang memiliki nilai koefisien standardized beta 

terbesar merupakan variabel dominan dan berpengaruh terhadap variabel 

terikat (Y) dalam model regresi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam Bab IV ini merupakan analisis hasil penelitian mengenai “Pengaruh 

Stressor, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur”. Pembahasan analisis hasil 

penelitian ini dimulai dari analisis deskriptif (deskripsi variabel penelitian) dan 

kemudian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif yaitu analisis Regresi Linier 

Berganda dan pengujian hipotesis. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengumpulan data penelitian 

dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu 

karyawan PT.Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur yang diambil 

dengan menggunakan tekhnik total sampling. Dalam penelitian ini disebarkan 70 

kuesioner pada 70 responden. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 70 

eksemplar, sehingga respon rate-nya sebanyak 100,0%. Kuesioner yang terjawab 

lengkap dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 70 kuesioner. 

Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran rekapitulasi data. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit (editing), 

diberi kode (coding), dan ditabulasikan (tabulating). Untuk selanjutnya dianalisis 

dengan bantuan program statistik komputer SPSS for Windows Release 13.00. 
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A. Karakteristik Responden 

   Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 70 reponden, 

maka dapat diidentifikasikan mengenai karakteristik responden sebagai 

berikut : 

1. Jenis Kelamin 

  Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

                                                          Tabel 4.1 
           Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1 Laki-laki 68 97,1 
2 Perempuan 2 02,9 

Total                                         70               100,0% 
        Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 68 

responden atau 97,1% dan perempuan sebanyak 2 responden atau 02,9%. 

Hal ini menunjukkan bahwa karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo 

Gadung Jakarta Timur lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki, karena 

perusahaan yang bergerak di bidang pengemasan kaleng lebih banyak 

membutuhkan dan menggunakan tenaga kerja dari kaum laki-laki daripada 

kaum perempuan. Hal ini dikarenakan kaum laki-laki lebih berkompeten 

dengan pekerjaan yang menggunakan lebih banyak tenaga, dimana 

perusahaan ini memproduksi pengemasan kaleng makanan ikan. 

2.Usia 

  Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 
1 20-30 th 37 52,9 
2 31-40 th 30 42,9 
3 > 40 th 3 04,3 

Total                                           70                   100,0% 
                 Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini adalah sebagian besar berumur 20 s/d 30 tahun 

sebanyak 37 responden atau 52,9% dan sebagian kecil berumur > 40 tahun 

sebanyak 3 responden atau 04,3%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan  

PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur rata-rata sudah 

cukup dewasa karena pada usia tersebut seorang karyawan sudah matang 

dalam bekerja dan masih fress dalam bekerja atau memproduksi 

pengemasan kaleng makanan ikan. 

3. Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian 

ini diklasifikasikan sebagai berikut :    

Tabel 4.3 
                     Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase 
1 SLTP 4 05,7% 
2 SLTA 52 74,3% 
3 Diploma 4 05,7% 
4 S1/S2 10 14,3% 

Total                                                 70                  100,0% 
                   Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

   Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berpendidikan SLTA 

sebanyak 52 responden atau 74,3% dan sebagian kecil berpendidikan 
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SLTP dan Diploma masing-masing sebanyak 4 responden atau 05,7%. Hal 

ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan, karyawan  PT. Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur mayoritas mempunyai 

pendidikan menengah. Hal ini dikarenakan pekerjaannya di bidang 

pengemasan kaleng, karyawan yang berpendidikan SLTA lebih cepat 

menyesuaikan, cepat maju dan tidak mudah merasa stres dalam pekerjaan 

ini. 

3.Masa Kerja 

  Berdasarkan masa kerja, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 4.4 
Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Lama Kerja Jumlah Persentase 
1 1-5 th 34 48,6 
2 6-10 th 33 47,1 
3 > 10 th 3 04,3 

Total                                            70                    100,0% 
                Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar lama kerjanya 1 s/d 5 tahun sebanyak 

34 responden atau 48,6% dan sebagian kecil lama kerjanya > 10 tahun 

sebanyak 3 responden atau 04,3%. Hal ini menunjukkan bahwa masa kerja 

karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur sudah 

cukup lama mengabdikan dirinya dengan demikian, maka lebih dapat 

dalam memahami pekerjaan. 

B. Analisis Data  

         Berdasarkan data dan jawaban dari responden telah direkapitulasi 

kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruh Stressor, Kepuasan Kerja, dan 
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Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo 

Gadung Jakarta Timur. Analisis data ini melalui dua tahap, yaitu analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif.  

1.  Analisis Deskriptif Statistik Variabel Penelitian 

           a.  Variabel Stressor  

Tabel 4.5 
Penilaian Responden terhadap Stressor  

Interval Skala Kategori Frekuensi Persentase 
4,20 s/d 5,00 Sangat Tinggi 0        00,0% 
3,40 s/d 4,19 Tinggi 48 68,5% 
2,60 s/d 3,39 Cukup Tinggi 17 24,3% 
1,80 s/d 2,59 Rendah 5 07,1% 
1,00 s/d 1,79 Sangat Rendah 0 00,0% 
Total 70 100,0% 

               Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

 Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dari 70 responden yang diambil 

sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden (68,5%) menilai 

Stressor Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta 

Timur, Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak tahu apa 

yang menjadi tanggung jawab pekerjaan yang responden jalankan, beban 

tugas pekerjaan responden terlalu berat bagi responden, responden 

mengalami kesulitan memperoleh bahan-bahan habis pakai yang 

responden butuhkan dalam pekerjaan responden, pekerjaan responden 

jarang membahayakan fisik responden, pekerjaan responden sering 

menempatkan responden dalam kondisi tidak sehat, kecelakaan kerja 

yang serius sering kali terjadi dalam pekerjaan responden, responden 

tahu dengan pasti apa yang diharapkan perusahaan dari responden 
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sehubungan dengan posisi pekerjaan yang responden terima, responden 

dituntut bekerja super cepat dalam menyelesaikan pekerjaan responden, 

responden memperoleh peralatan kantor yang memadai untuk bekerja, 

responden mendapat dukungan layanan yang cukup untuk melaksanakan 

pekerjaan, responden mengalami konflik dalam menjalankan berbagai 

tugas yang diberikan atasan-atasan responden yang berlainan, responden 

merasakan konflik dari tugas pekerjaan yang dibebankan atasan 

responden langsung, dan responden tidak punya cukup waktu untuk 

menyelesaikan semua pekerjaan. 

b.  Variabel Kepuasan Kerja 

Tabel 4.6 
Penilaian Responden terhadap Kepuasan Kerja 

Interval Skala Kategori Frekuensi Persentase 
4,20 s/d 5,00 Sangat Puas 24        34,4% 
3,40 s/d 4,19 Puas 39 55,8% 
2,60 s/d 3,39 Cukup Puas 5 07,1% 
1,80 s/d 2,59 Tidak Puas 2 02,9% 
1,00 s/d 1,79 Sangat Tidak Puas 0 00,0% 
Total 70 100,0% 

           Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

 Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dari 70 responden yang diambil 

sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden (55,8%) merasa puas 

bekerja di PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. Hal 

ini menunjukkan bahwa responden dapat menjaga kesibukan sepanjang 

waktu, memiliki kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan sendiri, 

mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari 

waktu ke waktu, mempunyai kesempatan untuk menjadi orang penting 
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dalam komunitas, dapat melakukan sesuatu hal yang tidak bertentangan 

dengan hati nurani responden, pekerjaan yang responden kerjakan 

menjamin kepastian kerja, memiliki kesempatan untuk maju pada 

pekerjaan ini, mempunyai kebebasan untuk menggunakan pertimbangan 

responden sendiri, mempunyai kebebasan untuk menggunakan metode 

responden sendiri dalam melakukan pekerjaan, memperoleh pujian 

setelah pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memiliki keyakinan untuk 

pencapaian prestasi dari hasil pekerjaan yang responden kerjakan, puas 

dengan cara pimpinan responden menangani anak buahnya, puas dengan 

dengan kemampuan supervisor responden (atasan) responden dalam 

mengambil keputusan, mempunyai kesempatan untuk melakukan 

sesuatu bagi orang lain, mempunyai kesempatan untuk menceritakan 

pada orang lain apa yang responden kerjakan, merasa puas dengan cara 

teman sekerja responden bekerja sama satu sama lain, perusahaan sangat 

memperhatikan kenyamanan kondisi kerja responden, dan gaji yang 

responden terima sudah sesuai dengan beban pekerjaan yang responden 

lakukan. 
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c.  Variabel Lingkungan Kerja 

Tabel 4.7 
Penilaian Responden terhadap Lingkungan Kerja 

Interval Skala Kategori Frekuensi Persentase 
4,20 s/d 5,00 Sangat Baik  20        28,6% 
3,40 s/d 4,19 Baik 46 65,6% 
2,60 s/d 3,39 Cukup Baik 4 05,7% 
1,80 s/d 2,59 Buruk 0 00,0% 
1,00 s/d 1,79 Sangat Tidak Buruk 0 00,0% 
Total 70 100,0% 

           Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

 Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dari 70 responden yang diambil 

sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden (65,6%) menilai baik 

lingkungan kerja Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarnaan di 

lingkungan kerja pada perusahaan anda sudah cukup baik dan tidak 

menimbulkan kebosanan dalam bekerja, lingkungan ditempat anda 

bekerja sudah cukup bersih, pada lingkungan kerja anda terdapat sarana 

kebersihan yang memadai, kondisi pertukaran udara tempat anda bekerja 

sudah cukup baik, perusahaan sudah memperhatikan sarana pertukaran 

udara, kondisi penerangan tempat anda bekerja sudah cukup baik, sarana 

penerangan yang disediakan perusahaan sudah mencukupi, responden 

merasa cukup aman dalam bekerja, perusahaan sudah menyediakan 

sarana keamanan yang memadai, dan frekuensi suara tempat kerja tidak 

mengganggu konsentrasi kerja responden. 
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d.  Variabel Kinerja Karyawan 

Tabel 4.8 
Penilaian Responden terhadap Kinerja Karyawan 

Interval Skala Kategori Frekuensi Persentase 
4,20 s/d 5,00 Sangat Baik  28        40,1% 
3,40 s/d 4,19 Baik 36 51,4% 
2,60 s/d 3,39 Cukup Baik 6 08,7% 
1,80 s/d 2,59 Buruk 0 00,0% 
1,00 s/d 1,79 Sangat Tidak Buruk 0 00,0% 
Total 70 100,0% 

          Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dari 70 responden yang diambil 

sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden (51,4) atau karyawan 

PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur dengan 

kinerjanya, baik. Hal ini menunjukkan bahwa ada kejelasan pengetahuan 

atas tanggung jawab pekerjaan yang menjadi tugasnya, kemampuan 

membuat rencana pekerjaan meliputi jadwal dan urutan pekerjaan, 

sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas, ketelitian dan ketepatan 

pekerjaan, jumlah pekerjaan yang dihasilkan dibandingkan dengan waktu 

yang digunakan, dasar teknis dan kepraktisan sehingga pekerjaannya 

mendekati standar kinerja yang ditentukan, kemandirian dalam 

melaksanakan tugas dan inisiatif, agar hasil pekerjaannya mendekati 

standar kinerja, kebijakan naluriah dan kemampuan untuk menyimpulkan 

tugas sehingga tujuan organisasi tercapai, kemampuan berhubungan 

secara, lisan dengan orang lain, kemampuan bekerja sama dengan orang 

lain dan sikap yang konstruktif dalam tim, Kemampuan dan keikutsertaan 

dalam rapat berupa pendapat dan ide, kemampuan mengelola proyek, baik 
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membina tim. membuat jadwal kerja, anggaran dan menciptakan 

hubungan baik antar karyawan, dan kemampuan mengarahkan dan 

membimbing bawahan. sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas. 

 

C. Uji Validitas dan Reabilitas 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Stressor (X1) 

Item r korelasi Cut off Keterangan 
X1.1.1 0.673 > 0.3 Valid 
X1.1.2 0.653 > 0.3 Valid 
X1.1.3 0.695 > 0.3 Valid 
X1.1.4 0.813 > 0.3 Valid 
X1.1.5 0.679 > 0.3 Valid 
X1.1.6 0.586 > 0.3 Valid 
X1.2.1 0.463 > 0.3 Valid 
X1.2.2 0.722 > 0.3 Valid 
X1.2.3 0.481 > 0.3 Valid 
X1.2.4 0.547 > 0.3 Valid 
X1.3.1 0.561 > 0.3 Valid 
X1.3.2 0.656 > 0.3 Valid 
X1.3.3 0.639 > 0.3 Valid 

 

Dari tabel 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji 

validitas pada instrumen variabel stressor menunjukkan semua 

item memiliki koefisien korelasi , r korelasi > 0,3. Dengan 

demikian menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel 

stressor adalah valid. 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Variabel Kepuasan Kerja (X2) 

Item r korelasi Cut off Keterangan 
X2.1.1 0.519          > 0.3 Valid 
X2.1.2 0.499 > 0.3 Valid 
X2.1.3 0.685 > 0.3 Valid 
X2.1.4 0.800 > 0.3 Valid 
X2.1.5 0.865 > 0.3 Valid 
X2.1.6 0.861 > 0.3 Valid 
X2.1.7 0.788 > 0.3 Valid 
X2.1.8 0.752 > 0.3 Valid 
X2.1.9 0.844 > 0.3 Valid 
X2.1.10 0.802 > 0.3 Valid 
X2.1.11 0.792 > 0.3 Valid 
X2.1.12 0.853 > 0.3 Valid 
X2.2.1 0.822 > 0.3 Valid 
X2.2.2 0.625 > 0.3 Valid 
X2.2.3 0.736 > 0.3 Valid 
X2.2.4 0.801 > 0.3 Valid 
X2.2.5 0.804 > 0.3 Valid 
X2.3.1 0.677 > 0.3 Valid 
X2.3.2 0.586 > 0.3 Valid 
X2.4.1 0.752 > 0.3 Valid 

 

Dari Tabel 4.10 tersebut dapat diketahui bahwa hasil 

uji validitas pada instrumen variabel kepuasan kerja 

menujukkan semua item memiliki koefisien , r korelasi > 0.3. 

Dengan demikian menunjukkan semua item pertanyaan pada 

Variabel Kepuasan Kerja adalah valid.        

 Tabel 4.11 

         Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja (X3) 

Item r korelasi Cut off Keterangan 
X3.1.1 0.691          > 0.3 Valid 
X3.2.1 0.644 > 0.3 Valid 
X3.2.2 0.649 > 0.3 Valid 
X3.3.1 0.643 > 0.3 Valid 
X3.3.2 0.752 > 0.3 Valid 
X3.4.1 0.747 > 0.3 Valid 
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X3.4.2 0.713 > 0.3 Valid 
X3.5.1 0.737 > 0.3 Valid 
X3.5.2 0.701 > 0.3 Valid 
X3.6.1 0.522 > 0.3 Valid 

 

Dari Tabel 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji 

validitas pada istrumen variabel lingkungan kerja menunjukkan 

semua item memiliki koefisien, r korelasi > 0.3. Dengan 

demikian menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel 

Lingkungan Kerja adalah valid. 

         Tabel 4.12 

      Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) 

Item r korelasi Cut off Keterangan 
Y1.1 0.652 > 0.3 Valid 
Y1.2 0.803 > 0.3 Valid 
Y1.3 0.638 > 0.3 Valid 
Y1.4 0.810 > 0.3 Valid 
Y1.5 0.632 > 0.3 Valid 
Y1.6 0.737 > 0.3 Valid 
Y1.7 0.599 > 0.3 Valid 
Y1.8 0.704 > 0.3 Valid 
Y1.9 0.543 > 0.3 Valid 

 Y1.10 0.841 > 0.3 Valid 
 Y1.11 0.679 > 0.3 Valid 
 Y1.12 0.826 > 0.3 Valid 

 

Dari Tabel 4.12 tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji 

validitas pada instrumen variabel kinerja menunjukkan semua item 

memiliki koefisien korelasi, r korelasi > 0.3. Dengan demikian 

menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel Kinerja adalah 

valid. 



70 
 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Item r korelasi Cut off Keterangan 
Stressor 0.870 > 0,6 Reliabel 
Kepuasan Kerja 0.957 > 0,6 Reliabel 
Lingkungan Kerja 0.869 > 0,6 Reliabel 
Kinerja 0.904 > 0,6 Reliabel 

 

Dari Tabel 4.13 tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien reliabilitas Cronbach Alpha > 0,6 sehingga seluruh 

pertanyaan yang ada dalam instrumen penilitan layak sebagai 

instrumen untuk mengukur variabel stressor, kepuasan kerja, 

lingkungan kerja, dan kinerja, karena telah memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas. Sehingga butir-butir 

pertanyaan dalam variabel penilitan sudah reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

2.  Analisis Kuantitatif 

 a.  Analisis Regresi Linier Berganda  

         Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier 

Berganda.  Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

Stressor (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) 

terhadap Kinerja Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur (Y). Adapun bentuk persamaan regresinya adalah Y = b0 + 

b1X1 + b2X2 + b3X3 + e. Berikut ini tabel hasil Regresi Berganda metode 

OLS (Ordinary Least Square): 
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         Tabel 4.14 
         Hasil Regresi Linier Berganda Metode OLS 

Variabel 
Koefisien 
Regresi 

Standart 
Error t-hitung Probabilitas 

Konstanta 1,278 0,226 5,641 0,000 
Stressor  (X1) -0,381 0,108 -3,529 0,001 
Kepuasan Kerja (X2) 0,460 0,104 4,413 0,000 
Lingkungan Kerja (X2) 0,083 0,044 1,915 0,046 
R2                               :     0,878 
Adjusted R2       

 :    0,872 
F-statistik                    :     157,635 
N                      :   70 

                Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda, 2011. 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program 

statistik komputer SPSS  for Windows Release 13.00 diperoleh hasil 

persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut :  

   Y = 1,278 - 0,381X1 + 0,460X2  + 0,083X3

 Pada persamaan di atas ditunjukkan Stressor (X1), Kepuasan 

Kerja (X2), dan Lingkungan kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan  

PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (Y). Adapun 

arti dari koefisien regresi tersebut adalah :  

a. Konstanta (b0)  = 1,278 

Artinya apabila Stressor (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan 

Lingkungan Kerja (X3) sama dengan nol (tidak ada perubahan), 

maka Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur (Y) sebesar 1,278. 

b. Koefisien regresi Stressor  (b1) = -0,381 

Koefisien regresi negatif (berlawanan) sebesar -0,381 artinya, jika 

Stressor (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka Kinerja Karyawan 
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PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (Y) akan 

menurun sebesar 0,381, dengan asumsi variabel X2, X3 konstan. 

c. Koefisien regresi Kepuasan Kerja (b2)  = 0,460 

Koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,460 artinya, jika 

Kepuasan kerja (X2) meningkat sebesar 1 satuan, maka Kinerja 

Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur 

(Y) akan meningkat sebesar 0,460, dengan asumsi variabel X1, X3 

konstan. 

d. Koefisien regresi Lingkungan Kerja (b3)  = 0,083 

Koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,083 artinya, jika 

Lingkungan kerja (X3) meningkat sebesar 1 satuan, maka Kinerja 

Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur 

(Y) akan meningkat sebesar 0,083, dengan asumsi variabel X1,X2 

konstan. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1.  Pengujian Hipotesis Secara Bersama-sama   

 Uji F adalah uji secara bersama-sama yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel Stressor (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan 

Lingkungan Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma 

Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (Y). 

 a. Perumusan hipotesis  

1). Ho : b1 = b2 = b3 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama variabel Stressor (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan 
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Lingkungan Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan  PT. Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (Y). 

2). Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama variabel Stressor (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan Lingkungan 

Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma Industri 

Pulo Gadung Jakarta Timur (Y). 

  b. Kriteria pengujian  

1). Bila Probabilitas F-statistik > Level of Significant (0,05), maka Ho 

diterima, artinya secara simultan variabel variabel Stressor  (X1), 

Kepuasan Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma Industri 

Pulo Gadung Jakarta Timur (Y). 

2). Bila Probabilitas F-statistik < Level of Significant (0,05), maka Ho 

ditolak, artinya secara simultan variabel Stressor  (X1), Kepuasan 

Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo 

Gadung Jakarta Timur (Y). 

3). Kesimpulan : 

Diperoleh nilai probabilitas F-hitung (0,000) < Level of Significant  

(0,05), maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya ada pengaruh secara 

bersama-sama variabel Stressor (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan 

Lingkungan Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan PT. Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (Y). Dengan demikian, 

maka hipotesis 1 diterima. 
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2.  Pengujian Hipotesis Secara Parsial   

     a. Pengujian pengaruh variabel Stressor (X1) terhadap variabel Kinerja 

Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur 

(Y). 

      Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t-hitung (0,001) < 

Level of Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel Stressor  

(X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan  PT. Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (Y). Dengan demikian, 

maka hipotesis 2 diterima. 

b. Pengujian pengaruh variabel Kepuasan Kerja (X2) terhadap variabel 

Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta 

Timur (Y). 

      Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t-hitung (0,000) < 

Level of Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel 

Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur 

(Y). Dengan demikian, maka hipotesis 2 diterima. 

c. Pengujian pengaruh variabel Lingkungan Kerja (X3) terhadap variabel 

Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta 

Timur (Y). 

      Kesimpulan : 
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Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t-hitung (0,046) < 

Level of Significant (0,05), maka disimpulkan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur 

(Y). Dengan demikian, maka hipotesis 2 diterima. 

 

3. Pengujian Variabel Dominan Berpengaruh 

                        Berdasarkan hasil olah data nilai koefisien beta variabel Stressor  (X1), 

Kepuasan Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) sebagai berikut : 

 
Tabel 4.15 

Hasil Uji Variabel Dominan Berpengaruh 
Variabel Koefisien Beta Keterangan 

Stressor  -0,425 - 
Kepuasan Kerja 0,530 Dominan 
Lingkungan Kerja 0,083 - 

                    Sumber : Data Primer Diolah, 2011. 

    Pada Tabel 4.10 di atas, nilai koefisien beta variabel Kepuasan kerja 

(X2) yang paling besar dibandingkan nilai koefisien beta variabel Stressor  

(X1) dan Lingkungan Kerja (X3), sehingga Kepuasan Kerja (X2) yang 

dominan dalam mempengaruhi Kinerja Karyawan PT. Putera Dharma 

Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (Y). Dengan demikian, maka hipotesis 

3 diterima. 

4.  Pengujian R2 (Koefisien Determinasi) 

R2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara 

komprehensif terhadap variabel dependen. Nilai R2 (Koefisien 
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Determinasi) mempunyai range antara 0-1. Semakin besar R2 

mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. 

Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R2 (Koefisien 

Determinasi atau R Square) sebesar 0,878 artinya variabel dependen (Y) 

dalam model yaitu Kinerja Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo 

Gadung Jakarta Timur (Y) dijelaskan oleh variabel independen (X) yaitu 

variabel Stressor (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) 

sebesar 87,8%, sedangkan sisanya sebesar 12,2% dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model. 

D. Pembahasan 

             Hasil analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa variabel 

Stressor mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan  PT. 

Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. Dengan demikian, maka 

hipotesis 2 diterima. Hal ini dapat diartikan, jika Stressor  meningkat dalam arti 

bahwa, jika responden tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan 

yang responden jalankan, beban tugas pekerjaan responden terlalu berat bagi 

responden, responden mengalami kesulitan memperoleh bahan-bahan habis 

pakai yang responden butuhkan dalam pekerjaan responden, pekerjaan 

responden jarang membahayakan fisik responden, pekerjaan responden sering 

menempatkan responden dalam kondisi tidak sehat, kecelakaan kerja yang 

serius sering kali terjadi dalam pekerjaan responden, responden tahu dengan 

pasti apa yang diharapkan perusahaan dari responden sehubungan dengan posisi 
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pekerjaan yang responden terima, responden dituntut bekerja super cepat dalam 

menyelesaikan pekerjaan responden, responden memperoleh peralatan kantor 

yang memadai untuk bekerja, responden mendapat dukungan layanan yang 

cukup untuk melaksanakan pekerjaan, responden mengalami konflik dalam 

menjalankan berbagai tugas yang diberikan atasan-atasan responden yang 

berlainan, responden merasakan konflik dari tugas pekerjaan yang dibebankan 

atasan responden langsung, dan responden tidak punya cukup waktu untuk 

menyelesaikan semua pekerjaan, maka Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma 

Industri Pulo Gadung Jakarta Timur akan mengalami penurunan. Hasil 

penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Tri Mardiana dan Muafi pada 

tahun 2001 yang meneliti tentang “Pengaruh Stressor terhadap Kinerja Pegawai 

Pemeriksa BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Stressor tuntutan tugas, stressor tuntutan 

peran, stressor tuntutan pribadi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

 Hasil analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa variabel 

Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan  

PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. Dengan demikian, 

maka hipotesis 2 diterima. Hal ini dapat diartikan, jika Kepuasan Kerja 

meningkat dalam arti bahwa, jika responden dapat menjaga kesibukan 

sepanjang waktu, memiliki kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan sendiri, 

mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari waktu ke 

waktu, mempunyai kesempatan untuk menjadi orang penting dalam komunitas, 

dapat melakukan sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hati nurani 
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responden, pekerjaan yang responden kerjakan menjamin kepastian kerja, 

memiliki kesempatan untuk maju pada pekerjaan ini, mempunyai kebebasan 

untuk menggunakan pertimbangan responden sendiri, mempunyai kebebasan 

untuk menggunakan metode responden sendiri dalam melakukan pekerjaan, 

memperoleh pujian setelah pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memiliki 

keyakinan untuk pencapaian prestasi dari hasil pekerjaan yang responden 

kerjakan, puas dengan cara pimpinan responden menangani anak buahnya, puas 

dengan dengan kemampuan supervisor responden (atasan) responden dalam 

mengambil keputusan, mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi 

orang lain, mempunyai kesempatan untuk menceritakan pada orang lain apa 

yang responden kerjakan, merasa puas dengan cara teman sekerja responden 

bekerja sama satu sama lain, perusahaan sangat memperhatikan kenyamanan 

kondisi kerja responden, dan gaji yang responden terima sudah sesuai dengan 

beban pekerjaan yang responden lakukan, maka Kinerja Karyawan  PT. Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur akan mengalami peningkatan. 

 Hasil analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan  

PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. Dengan demikian, 

maka hipotesis 2 diterima. Hal ini dapat diartikan, jika Lingkungan Kerja 

meningkat dalam arti bahwa, jika sistem pewarnaan di lingkungan kerja pada 

perusahaan anda sudah cukup baik dan tidak menimbulkan kebosanan dalam 

bekerja, lingkungan ditempat anda bekerja sudah cukup bersih, pada lingkungan 

kerja anda terdapat sarana kebersihan yang memadai, kondisi pertukaran udara 
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tempat anda bekerja sudah cukup baik, perusahaan sudah memperhatikan sarana 

pertukaran udara, kondisi penerangan tempat anda bekerja sudah cukup baik, 

sarana penerangan yang disediakan perusahaan sudah mencukupi, responden 

merasa cukup aman dalam bekerja, perusahaan sudah menyediakan sarana 

keamanan yang memadai, dan frekuensi suara tempat kerja tidak mengganggu 

konsentrasi kerja responden, maka Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma 

Industri Pulo Gadung Jakarta Timur akan mengalami peningkatan. 

 Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh dominan terhadap Kinerja 

Karyawan  PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. Dengan 

demikian, maka hipotesis 3 diterima. Hal ini dapat diartikan di walaupun 

Stressordan Lingkungan Kerjanya baik, akan tetapi Kepuasan Kerjalah yang 

sangat berperan dalam peningkatan Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma 

Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, karena Kepuasan Kerja berkaitan dengan 

puas tidak karyawan dalam bekerja, sehingga Kepuasan Kerja inilah yang 

dominan dalam mempengaruhi Kinerja Karyawan  PT. Putera Dharma Industri 

Pulo Gadung Jakarta Timur.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 Kesimpulan dan saran ini merupakan hasil dari penelitian untuk mengetahui 

“Pengaruh Stressor, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur”. Kesimpulan 

yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran akan diuraikan 

sebagai berikut : 

 

A.  Kesimpulan   

1. Stressor, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja berpengaruh secara bersama-

sama terhadap Kinerja Karyawan PT.Putera Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur. Hal ini berarti jika Stressor, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan 

Kerja mengalami peningkatan secara bersama-sama, maka Kinerja Karyawan 

PT.Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur akan mengalami 

penurunan dan sebaliknya. 

2. Stressor, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja berpengaruh secara parsial 

terhadap Kinerja Karyawan PT.Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta 

Timur. Hal ini berarti jika Stressor, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja 

mengalami peningkatan secara parsial, maka Kinerja Karyawan PT. Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur akan mengalami penurunan dan 

sebaliknya. 
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3. Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh dominan terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. Hal ini dapat diartikan 

di walaupun Stressor  dan Lingkungan Kerja baik, akan tetapi Kepuasan 

Kerjalah yang sangat berperan dalam terhadap Kinerja Karyawan PT. Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. 

 

B. Saran 

 Berkaitan dengan kuatnya (dilihat dari nilai koefisien beta) pengaruh 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo 

Gadung Jakarta Timur, maka dapat diberikan saran untuk meningkatkan 

Kepuasan Kerja, dengan cara Pihak PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengerjakan 

pekerjaan sendiri, memberikan kesempatan kesempatan untuk melakukan 

sesuatu yang berbeda dari waktu ke waktu, memberikan kesempatan 

kesempatan untuk menjadi orang penting dalam komunitas, memberikan 

kesempatan karyawan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak bertentangan 

dengan hati nurani responden, perusahaan menjamin kepastian kerja, dan 

perusahaan menjamin kesempatan untuk maju pada pekerjaan ini. Dengan 

demikian, maka Kinerja Karyawan PT. Putera Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur akan meningkat. 
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KepadaYth : 

Bapak/Ibu/Saudara 

Karyawan PT. Putera Dharma Industri 

Di Pulo Gadung  Jakarta Timur 

 

Dengan hormat, 

 Bersama ini saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, bermaksud 

mengadakan penelitian untuk memenuhi tugas akhir dengan judul “Pengaruh 

stressor, kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Putera Dharma Industri Pulo Gadung Jakarta Timur” 

Sehubungan dengan hal diatas, saya mohon Bapak/Ibu/Saudara selaku karyawan 

PT. Putera Dharma Industri, berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar 

pertanyaan yang tersedia sebagai sumber informasi yang akan saya gunakan 

dalam penelitian. Setiap jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan sangat berguna dan 

data yang diperoleh semata-mata hanya untuk keperluan penulisan skripsi. 

Atas perhatiannya dan kesediannya kami ucapkan banyak terima kasih 

       
         Hormat saya, 
 
           

Eko Hertanto 
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IDENTITAS RESPONDEN 
 

1. Nama yang dinilai :  ……………………………………. 

2. Jenis kelamin :  ……………………………………. 

3. Usia   :  ………th 

4. Pendidikan  :  ……………………………………. 

5. Jabatan  :  ……………………………………. 

6. Masa kerja  :  ………Tahun……Bulan 

7. Nama atasan  : …………………………………… 
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KUESIONER 

Petunjuk Pengisian 

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan 

cara memberi tanda (  ) pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 
STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

R  : Ragu-ragu 

S  : Setuju 

SS  :Sangat Setuju 

 

A. Stressor (X1) 
 

1. Stressor tuntutan tugas (X )1,1  
 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 

1 Saya tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab 
pekerjaan yang saya jalankan 

         

2 Beban tugas pekerjaan saya terlalu berat bagi saya          

3 Saya mengalami kesulitan memperoleh bahan-bahan habis 
pakai (seperti kertas, klip, bolpoint, dll) yang saya 
butuhkan dalam pekerjaan saya 

         

4 Pekerjaan saya jarang membahayakan fisik saya          

5 Pekerjaan saya sering menempatkan saya dalam kondisi 
tidak sehat (misalnya banyak polusi, wabah penyakit) 

         

6 Kecelakaan kerja yang serius sering kali terjadi dalam 
pekerjaan saya 
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2. Stressor tuntutan peran (X )1.2  
 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 

1 Saya tahu dengan pasti apa yang diharapkan perusahaan 
dari saya sehubungan dengan posisi pekerjaan yang saya 
terima 

         

2 Saya dituntut bekerja super cepat dalam menyelesaikan 
pekerjaan saya 

         

3 Saya memperoleh peralatan kantor yang memadai untuk 
bekerja 

         

4 Saya mendapat dukungan layanan yang cukup untuk 
melaksanakan pekerjaan 

         

 
 

3. Stressor tuntutan pribadi (X1.3) 
 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 
1 Saya mengalami konflik dalam menjalankan berbagai 

tugas yang diberikan atasan-atasan saya yang berlainan 
         

2 Saya merasakan konflik dari tugas pekerjaan yang 
dibebankan atasan saya langsung 

         

3 Saya tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan 
semua pekerjaan 
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B. Kepuasan kerja (X2) 

1. Faktor Psikologi (X2.1) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 
1 Saya dapat menjaga kesibukan sepanjang waktu          

2 Saya memiliki kesempatan untuk mengerjakan 
pekerjaan sendiri 

         

3 Saya mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu 
yang berbeda dari waktu ke waktu 

         

4 Saya mempunyai kesempatan untuk menjadi orang 
penting dalam komunitas 

         

5 Saya dapat melakukan sesuatu hal yang tidak 
bertentangan dengan hati nurani saya 

         

6 Pekerjaan yang saya kerjakan menjamin kepastian kerja          

7 Saya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu 
yang menggunakan kemampuan saya 

         

8 Saya memiliki kesempatan untuk maju pada pekerjaan 
ini 

         

9 Saya mempunyai kebebasan untuk menggunakan 
pertimbangan saya sendiri 

         

10 Saya mempunyai kebebasan untuk menggunakan 
metode saya sendiri dalam melakukan pekerjaan 

         

11 Saya memperoleh pujian setelah pelaksanaan pekerjaan 
dengan baik 

         

12 Saya memiliki keyakinan untuk pencapaian prestasi dari 
hasil pekerjaan yang saya kerjakan 

         

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

2. Faktor Sosial (X2.2) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 
1 Saya puas dengan cara pimpinan saya menangani anak 

buahnya 
         

2 Saya puas dengan dengan kemampuan supervisor saya 
(atasan) saya dalam mengambil keputusan 

         

3 Saya mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu 
bagi orang lain 

         

4 Saya mempunyai kesempatan untuk menceritakan pada 
orang lain apa yang saya kerjakan 

         

5 Saya merasa puas dengan cara teman sekerja saya 
bekerja sama satu sama lain 

         

 

3. Faktor Fisik (X2.3) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 
1 Bagaimana peraturan perusahaan dipraktekkan          

2 Perusahaan sangat memperhatikan kenyamanan kondisi 
kerja saya 

         

 

4. Faktor Finansial (X2.4) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 
1 Gaji yang saya terima sudah sesuai dengan beban 

pekerjaan yang saya lakukan 
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C. LingkunganKerja (X3) 

1. Pewarnaan (X3.1) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 
1 Sistem pewarnaan di lingkungan kerja pada perusahaan 

anda sudah cukup baik dan tidak menimbulkan kebosanan 
dalam bekerja 

         

 

 

2. Kebersihan (X3.2) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 
1 Lingkungan ditempat anda bekerja sudah cukup bersih          

2 Pada lingkungan kerja anda terdapat sarana kebersihan 
yang memadai 

         

 

3. Pertukaran Udara (X3.3) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS
1 Kondisi pertukaran udara tempat anda bekerja sudah 

cukup baik 
         

2 Perusahaan sudah memperhatikan sarana pertukaran udara          

 

4. Penerangan (X3.4) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS
1 Kondisi penerangan tempat anda bekerja sudah cukup 

baik 
         

2 Sarana penerangan yang disediakan perusahaan sudah 
mencukupi 

         

 



91 
 

5. Keamanan (X3.5) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS
1 Anda merasa cukup aman dalam bekerja          

2 Perusahaan anda sudah menyediakan sarana keamanan 
yang memadai 

         

 

6. Kebisingan (X3.6) 

No PERTANYAAN STS TS R S SS 
1 Frekuensi suara tempat kerja anda tidak mengganggu 

konsentrasi kerja anda 
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KepadaYth : 

Bapak/ Ibu/ Saudara. 

Pimpinan PT. Putera Dharma Industri  

Di Pulo Gadung JakartaTimur 

 

Dengan hormat, 

Bersama ini saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, bermaksud mengadakan 

penelitian untuk memenuhi tugas akhir dengan judul "Pengaruh stressor, kepuasan 

kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Putera Dharma Industri 

Pulo Gadung Jakarta Timur" 

Sehubungan dengan hal diatas, saya mohon Bapak/ Ibu/ Saudara selaku 

karyawan PT. Putera Dharma Industri, berkenan meluangkan waktu untuk mengisi 

daftar pertanyaan yang tersedia sebagai sumber informasi yang akan saya gunakan 

dalam penelitian. Setiap jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara akan sangat berguna dan data 

yang diperoleh semata-mata hanya untuk keperluan penulisan skripsi. 

 

Atas perhatiannya dan kesediannya kami ucapkan banyak terimakasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

Eko Hertanto 
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KUESIONER KINERJA KARYAWAN 

 

Petunjuk Pengisian 

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara 

memberi tanda (  ) pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

SK  : Sangat Kurang 

K  : Kurang 

C  : Cukup 

B  : Baik 

SB  :Sangat Baik 

 
 

 
Tanggal  :    Tgl mulai kerja : 
Nama   :   Jabatan   : 
Bagian   :   Atasan   :  
 
Angka Penilaian :   (    ) 6 bulan  (    ) 12 bulan   (   ) lainnya 
 

Komponen Penilaian SK K C B SB 

1. Pengetahuan atas pekerjaan: Kejelasan 
pengetahuan atas tanggung jawab 
pekerjaan yang menjadi tugasnya 

     

2. Perencanaan dan Organisasi:  
Kemampuan membuat rencana pekerjaan 
meliputi jadwal dan urutan pekerjaan, 
sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas. 

     

3. Mutu pekerjaannya: Ketelitian dan 
ketepatan pekerjaan 

     

4. Produktivitas: Jumlah pekerjaan yang 
dihasilkan dibandingkan dengan waktu 
yang digunakan 
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5. Pengetahuan teknis: Dasar teknis dan 
kepraktisan sehingga pekerjaannya 
mendekati standar kinerja yang ditentukan 

     

6. Ketergantungan kepada orang lain: 
Kemandirian dalam melaksanakan tugas 
dan inisiatif, agar hasil pekerjaannya 
mendekati standar kinerja. 

     

7. Judgment: Kebijakan naluriah dan 
kemampuan untuk menyimpulkan tugas 
sehingga tujuan organisasi tercapai 

     

8. Komunikasi: Kemampuan  berhubungan 
secara, lisan (verbal) dengan orang lain. 

     

9. Kerjasama: Kemampuan bekerja sama 
dengan orang lain dan sikap yang 
konstruktif dalam tim. 

     

10. Kehadiran dalam rapat: Kemampuan dan 
keikutsertaan (partisipasi) dalam rapat 
berupa pendapat dan ide 

     

11. Manajemen proyek: Kemampuan 
mengelola proyek, baik membina tim. 
membuat jadwal kerja, anggaran dan 
menciptakan hubungan baik antar 
karyawan 

     

12. Kepemimpinan: Kemampuan 
mengarahkan dan membimbing bawahan. 
sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas  

     

 

Penilai Kinerja      Karyawan 
   Tanggal         Tanggal 

 

(    )   (    ) 
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